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УВОДНИК

Пре двадесет година, НАТО је бомбардовао тадашњу 
Савезну Републику Југославију (СРЈ), а последице овог чина 
се осећају до данашњег дана.

С тим у вези, овај зборник представља покушај 
мултидисциплинарне систематизације како разлога, тако 
и ефеката НАТО агресије. Без намере да се пружи коначан 
одговор, акценат је стављен на различите димензије НАТО 
интервенционизма, позицију СРЈ, као и ситуацију у Републици 
Србији двадесет година касније.

Разматрани аспекти овог историјског догађаја обухватају 
анализу геополитичких аспеката и утицаја медија, сведочанства 
учесника, емпиријске налазе, али и многе друге целине.

Овим је обухваћен широк спектар чинилаца који су 
водили НАТО агресији и начинима на који се она (неко би 
рекао) и данас спроводи. Тиме је основни циљ зборника 
остварен, а читаоцу се оставља коначан суд о степену његовог 
остварења.

Живојин Ђурић
Милош Јевтић
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Богдана Кољевић Грифит
Институт за политичке студије, Београд

НАТО САВЕЗ И ДЕМОКРАТИЈА 
НА БАЛКАНУ 21. ВЕКА

Сажетак

У овом чланку аутор, пре свега, разматра питање 
основних политичко-филозофских узрока 
НАТО интервенционизма тј. неолиберализам 
и глобализам, те либералну демократију која 
из њих произилази. Идеологија људских права, 
односно, њена крипто-етичка и крипто-теолошка 
имплементација испоставља се као срж западне 
хегемонистичке политике која је узрок НАТО 
агресије против Срба. У другом делу рада, 
посебно се анализира случај Републике Српске – 
и то како у светлу „увода” у агресију на СРЈ тако 
и у савременом контексту у којем су Република 
Српска и Република Србија опредељене за 
политику војне неутралности. Скреће се пажња 
и на остале релевантне примере деловања НАТО 
против демократије на Балкану у 21. веку. 
У закључку се апострофира разлика између 
либералне демократије и праве демократије која 
се постепено рађа у Европи, а која ће, поред 
осталог, значити и нови безбедносни оквир.
Кључне речи: Неолиберализам, интерве-
нционизам, НАТО, демократија, Балкан, 21. век.
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1. НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ, ИНТЕРВЕНЦИОНИЗАМ И 
ДЕМОКРАТИЈА

У теоријском, политичком и друштвеном смислу крај 
20. века био је обележен хипер-неолиберализмом у фази 
свог највећег успона тј. тријумфа и силе што се у пракси 
рефлектовало као безмало апсолутна светска хегемонија САД и 
Запада. Штавише, име глобализације употребљено је као ознака 
за империјалну доминацију и неоколонијалну експанзију о чему, 
поред осталог, сведочи и свеопшти утицај САД у европском 
духовном и политичком простору. У то време апострофиран је 
– како то артикулише Муф - противречни дискурс о либералној 
демократији1 која је парадигматичан пример contradictio in 
adjecto и чији је релевантан конститутивни део била идеологија 
о „људским правима” коју је темељно анализирао Дузинас.2 
Релевантан саставни елемент идеологије људских права била 
је управо негација права на различитост, права на другост 
и особеност појединаца, народа и држава – и стога се овај 
анти-плуралистички дискурс појавио, eo ipso, и као анти-
демократско деловање per se. Такав провизорни и филозофско-
историјски проблематичан темељ био је својеврсни sine qua non 
тј. концептуална и практична припрема за интервенционизам 
који је уследио као друго име за агресију. Или, још прецизније, 
већ постојећи политички интервенционизам затим је прерастао 
у војни, а синтагма „хуманитарне интервенције” осмишљена 
је не само као крипто-етички покушај оправдања политике 
силе већ и саставни део ширег пројекта тзв. „ширења 
демократије” тј. извоза демократије.3 У средишту крипто-
етичког наратива, наиме, била је концепција ситуационе 
етике као система у којем етичка правила нису обавезујућа 
по себи већ се мењају у зависности од посебних ситуација 
– што последично значи како су практично сва средства 
дозвољена када се тако процени, а све ово у име провизорне 
„правичности” и експанзије „либералне демократије”. 
Штавише, у овом приступу паралелно је најчешће на делу – а 
агресија НАТО на СРЈ 1999. године је прототипски пример  
 
1  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Verso, New York, 2009.
2  Costas Douzinas, The End of Human Rights, Hart Publishing, UK, 2000.
3  Zoltan Barany, Robert G. Moser, eds., Is Democracy Exportable?, CUP, New York, 2009.
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– утилитаристичка и специфично „бентамовска” окренутост 
будућности и проспективном кажњавању „не на основу онога 
што се догодило, већ на основу тренутног фактичког стања и 
на основу онога што се може очекивати да ће се догодити у 
будућности.”4

У том светлу, једнако, потребно је имати у виду како је 
крипто-теолошки конструкт о манихејском расцепу између 
„добра” и „зла”5 у највећој мери реанимирао Волцерову теорију 
о „праведним и неправедним ратовима”6 и теорију Игњатијева 
о „мањем злу”7 - уз коришћење истог аргумента како је 
етички употребити највећу силу када су угрожена људска 
права. Важно је уочити како су се ови дискурзивни обраци 
у политичким наукама, као и у филозофији и социологији 
тог времена, обликовали као mainstream на Западу јер су 
произилазили из ослањања на две парадигме истовремено: 
неолибералну и постмодернистичку. Најмањи заједнички 
именитељи за оба правца, пре свега, садржани су у чињеници 
да се, имплицитно или експлицитно, радило о залагању за 
растакање суверенитета и државе en generale - као посебном 
савременом биополитичком феномену – као и о фасадној 
демократији која је омогућила ратове који се воде „у име 
мира”. Штавише, ова два момента интринзично су повезана 
управо у смислу у којем је, још раније, Арон формулисао 
бинарну опозицију демократија vs. тоталитаризам,8 а из 
које је затим произашао цели спектар деловања које Бадју 
означава као савремени необјављени ратови.9 

Ови ратови – чија је сврха била да се појаве као борба 
демократског Добра против диктаторског Зла – паралелно 
су настојали и да избришу разлику између рата и мира у 
практично комплетној инверзији стварности. Тако су операције 
инвазије и окупације – од Србије до Ирака – представљене 
као ослобођења јер се либерално-глобалистичко тј. америчко 
4  Јован Ћирић, НАТО агресија на Југославију, Институт за криминолошка и социолошка 
истраживања, Београд, 1999., стр.12. и стр. 23-24.
5  Richard Bernstein, The Abuse of Evil, Polity Press, Cambridge, 2005.
6  Michael Walzer, Just and Unjust Wars, Basic Books, New York, 1977.
7  Michael Ignatieff, The Lesser Evil, PUP, New Jersey, 2004.
8  Raymond Aron, Democracy and Totalitarianism, Praeger, Vestport, 1969.
9  Бадју их још назива и асиметричним ратовима. Oпширније видети: Alain Badiou, 
Polemics, Verso, New York, 2006.
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via западно поимање рата, баш као и демократског мира и 
демократске интервенције, афирмисало као једино легитимно. 
Тако се промовисала и концепција туторске демократије о 
којој говоре Рансијер10 и Бадју - а која увек већ претпоставља 
хијерархијску структуру и поделу тј. супериорност тзв. 
„тутора” којима су дословно сва средства дозвољена у лажном 
просветљењу „нееманципованих” народа и држава.

У најкраћем, ово су елементарне политичко-филозофске 
координате узрока НАТО агресије на СРЈ 1999. године, као и 
претходне НАТО агресије на Републику Српску 1995. године 
и низа других америчких империјалних интервенција мањих 
или већих размера широм света.11 Јер, наиме, не само да су 
агресије НАТО савеза недвосмислено, на најупечатљивији 
начин, потврдиле политику експанзије НАТО према Истоку12 
– што је изузетно релевантан геополитички аспект проблема 
који још једном показује значај Балкана и посебно Срба у 
вишевековном конфликту – оне су се, истовремено, појавиле 
као par excellence израз неолиберализма као политике силе, 
доминације и хегемоније. Или, још прецизније, агресије НАТО 
против Срба показале су смисао америчке глобализације као 
империјалистичке политике која је фундаментално нарушила 
и међународно право и све принципе демократије.

2. НАТО НА БАЛКАНУ У 21. ВЕКУ: СЛУЧАЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Две деценије после НАТО агресије врло је релевантно 
анализирати питање релације савеза према Србима у Србији 
и Републици Српској, а затим и у широј перспективи НАТО 
деловања и присуства на Балкану у целини. Штавише, управо 
у 21. веку који - кроз нови мултиполарни свет - доноси 
структуралне промене на практично свим нивоима могуће је 
у потпуности сагледати не само историјски контекст догађаја, 
већ и савремене последице. У том светлу, епоха која се рађа 
поново поставља питање важности суверенитета чиме се  
 
10  Jacques Ranciere, Hatred of Democracy, Verso, New York, 2014. 
11  Tariq Ali, ed. Masters of the Universe? NATO’s Balkan Crusade, Verso, New York, 2000.
12  Образложење тезе како је НАТО агресија на СРЈ пример „сукоба цивилизација“ видети 
у: videti u: Јован Ћирић, НАТО агресија на Југославију, нав. дело. стр. 28-52. 



11

Богдана Кољевић Грифит НАТО САВЕЗ И ДЕМОКРАТИЈА...

стварају почетни услови за објективан приступ и анализу чак 
и на Западу, иако је свакако у питању процес који ће трајати.

Хронолошким редоследом – што се тиче случаја 
Републике Српске разматрање прошлости, садашњости и 
будућности њених релација са НАТО савезом мора започети 
следећом чињеницом: НАТО агресија на Републику Српску 
била је највећа и војно најорганизованија операција у Европи 
од краја Другог светског рата. У операцији Намерна сила 
највећа војна сила на свету напала је Републику Српску 13 
која није напала ниједну чланицу НАТО нити је представљала 
претњу „светском миру” како су то презентовали већински 
западни медији и самопрокламовани експерти. Јер, после пада 
берлинског зида и краја Варшавског пакта – у ери тријумфа 
неолиберализма – НАТО је поставио нови циљ ширења на 
Исток и управо се на тај начин трансформисао у политичко-
експанзионистичку организацију. Другим речима, управо у 
тренутку и са агресијом НАТО на Р. Српску – која је према 
свим релевантним параметрима била увод за агресију на СРЈ 
- западна алијанса се испоставља као основни неолиберално-
хегемонистички западни савез у којем се бришу разлике 
између политичког, војног и друштвеног аспекта тј. они се 
сливају у јединствен концепт промене НАТО-а који постаје 
примарна неоколонијална инстанца. Ова трансформација 
кореспондирала је чињеницом да је НАТО требао да пронађе 
„нове задатке” како би оправдао сопствено постојање те је – 
противно међународним конвенцијама и правилима алијанса 
из тог времена – постао инволвирана страна у конфликту. 
Штавише, уплитање у рат у Босни и Херцеговини за Запад се 
испоставило као, бодријаровски речено, покушај извршења 
скоро „савршеног злочина” тј. експеримента14 чија је сврха 
13  Oпширније у Милорад Којић, ур. Намјерном силом на Републику Српску, Републички 
центар за истраживање рата, Бања Лука, 2017. „Намерна сила” трајала је од 30. августа до 
14. септембра 1995. године. Укупно је бачено 1026 бомби, а НАТО није бирао циљеве – гађао 
је школе, болнице, села и градове. Број цивилних жртава је преко 152, а материјална штета 
вишемилионска. Обзиром да је, нарушавајући женевску конвенцију, коришћена муниција 
са осиромашеним уранијумом – која је после коришћена и у НАТО агресији на СРЈ – број 
жртава је заправо далеко већи, а последице ће осетити и генерације које тек долазе.
14  У прилог тези да НАТО агресија на Српску није била узрокована једним догађајем већ 
да је планирана много раније говоре сви детаљи операције као и број учесника у њој (5000 
војника, 400 авиона и сл.). Опширније у Милорад Којић, ур. Намјерном силом на Републику 
Српску, нав. дело. стр. 47-69. Као што се после видело на различитим примерима – од Ирака, 
преко Либије до Сирије – разлози за почетак агресије углавном су крајње бизарни и служе 
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на „теоријском нивоу” била да се уведе нови појам „локалних 
ратова” – који је после примењиван – а на практичном плану да 
се, пре свега, осигура америчка доминација на Балкану. У том 
светлу треба сагледати чињеницу да је НАТО – као политичка 
организација – наставио да делује и на простору бивше 
Југославије и целог Балкана те да је велики део Балканског 
полуострва ставио под сопствену контролу. Саставни део 
овог процеса је брзи пријем нових чланица – што илуструје 
случај Црне Горе и Македоније – чак и када је ово сасвим 
нетранспарентно са становишта изворних демократских 
принципа тј. када је, у најмању руку, крајње упитно да ли 
је већина народа ових држава желео да постане део НАТО 
савеза. Свакако, даље ширење НАТО-а ни у једном аспекту 
не доприноси дугорочној политичкој стабилности региона 
управо стога јер се оно појављује као наставак политичког 
експанзионизма алијансе – а Република Српска и Србија 
тренутно су једини политички субјекти који се опиру чланству 
у савезу.

Савремени притисак на Републику Српску испоставља се 
као наставак става који је алијанса заузела још у рату те се тако 
Р. Српска присиљава да постане део савеза који је обележио 
њену историју на најнегативнији начин. Јер, у случају Р. Српске 
– баш као и у случају Србије – чињеница да је нарушено 
међународно право и да је употребљена велика сила против 
српског народа са етичког, политичког и правног аспекта чини 
валидан аргумент који гласи да Срби не желе прикључење 
НАТО-у. Исто тако, ово је и демократски аргумент per se јер 
је ово став народа са обе стране Дрине, те стога политика војне 
неутралности15 управо рефлектује реално стање на терену.

Штавише, дуже од две деценије, НАТО је био конзистентно 
ангажован на промоцији и јачању улоге високог представника 
у БиХ – паралелно док је високи представник кохерентно 
и систематски кршио Дејтонски споразум у мери која је 
практично довела до потпуног растакања овог међународног 
уговора. Јер, сасвим прецизно, високи представник наметнуо је 

томе да се агресија покуша оправдати пред широм светском јавношћу.
15  У октобру 2017. године Народна скупштина Републике Српске усвојила је Резолуцију 
о војној неутралности. Тако је и званично афирмисана политика војне неутралности и њена 
компатибилност са ставом и политиком Републике Србије.
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460 закона и прописа који су противни Дејтонском споразуму 
што даље имплицира да је кроз ова бројна провизорна кршења и 
нарушавање међународног уговора битно ослабљен политички 
и правни статус Републике Српске.16 Исто тако, потребно је 
имати у виду да је и Устав БиХ, заправо Анекс 4 Дејтонског 
споразума тј. да целокупна субверзија Дејтона има далекосежне 
последице, те да је, у том светлу, подржавајући арбитрарне 
делатности високог представника НАТО имао велику улогу 
у промоцији противправног стања које је афирмисало статус 
БиХ као протектората и то у облику који има све елементе 
неоколонијалне управе.

На овај начин, НАТО је још једном јасно потврдио да је 
политичка организација par excellence, односно политички 
радикално пристрасна организација која континуирано 
наставља да делује у правцу деструкције и деконструкције 
Републике Српске - услед чега се чињеница да народ Р. Српске 
нема никакво поверење у алијансу појављује као изразито 
рационалан став. Чак и са доследно прагматистичке тачке 
гледишта тј. са становишта cost-benefit анализе, транспарентно 
је да Српска не би имала никакве реалне користи од чланства 
у НАТО већ, управо супротно, једино би њени трошкови 
порасли, чак толико да би, примера ради, буџет за одбрану 
морао да се повећа за 100%.

Свакако, најновији пример који недвосмислено илуструје 
у којој мери се НАТО још увек експлицитино меша у политички 
живот БиХ тј. колико је политички интервенционизам НАТО-а 
усмерен и против Републике Српске и против демократије 
садржан је у чињеници да је управо након последњих избора 
у БиХ у октобру 2018. године, НАТО изнео понуду за БиХ да 
активира МАП (Membership Action Plan). 17 С тим у вези, догађаји 
који су уследили ретроактивно су манифестовали да ово није 
била ствар хронолошке коинциденције јер су непосредно након 
тога представници Бошњака истакли како се неће изабрати 
Савет министара све док се не прихвати (НАТО) МАП понуда.18 
16  Опширније у Млађен Цицовић, ур. Субверзија Дејтонског система, Представништво 
Републике Српске у Србији, Београд, 2018.
17  За образложење става како НАТО сада има у фокусу БиХ те како је „МАП понуда“ 
саставни део плана алијансе видети Misha Savic, „Here’s NATO next turf war with Russia“, 
Bloomberg, December 13, 2018. 
18  Обзиром да БиХ нема владу већ Савет министара – који се саставља од представника из 
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Овај савремени пример је значајан јер парадигматично 
осликава размере политичког интервенционизма НАТО у 
БиХ као и драматичну пристрасност његовог деловања у 21. 
веку која се непосредно ослања на војни интервенционизам 
алијансе са краја 20. века. У конкретном случају о којем је реч, 
ради се о чињеници да је МАП план НАТО-а успостављен 
као директни услов за формирање извршне власти тј. за оно 
што би требала бити нормална практична имплементација 
резултата демократских избора у БиХ – због чега се овај 
биополитички феномен појављује као екстремни политички 
интервенционизам.

Штавише, овај пример демонстрира неколико 
релевантних елемената на основу којих се препознаје 
целокупан образац НАТО интервенционизма у БиХ у 21. 
веку: 1) апсолутна подела и разлика у ставу према НАТО 
интеграцијама између Републике Српске и Федерације БиХ; 
2) савремена НАТО инволвираност у политички живот у БиХ 
као део ширег плана за контролу Балкана; 3) како на плану 
политичке реалности уопште није јасно да ли су и у којој 
мери ЕУ пут и НАТО пут заиста раздвојени - а ово се дешава 
у историјском контексту када је губитак ентузијазма за ЕУ en 
generale на Балкану сасвим евидентан; 4) у политичкој пракси 
се испоставља како је заправо Федерација БиХ – а не Република 
Српска – примарни causa efficiens не само тренутне политичке 
парализе БиХ, већ и деценијског континуираног процеса њеног 
темељног растакања због чега се БиХ појављује као „немогућа 
држава”.19 Референтна тачка за исти процес је систематско 
кршење Дејтонског мировног споразума од стране високог 
представника или, још прецизније, корелација између таквих 
противправних акција и конзистентних политичких деловања 
Бошњака у Федерацији БиХ да се централизује БиХ тј. да се, 

Републике Српске и Федерације – парализа овог тела као основног извршног тела последично 
имплицира парализу политичког система БиХ. Председавајући председништва БиХ из 
Републике Српске експлицирао је, наиме, како је, на овај начин, инсистирање на НАТО путу 
блокирало ЕУ интеграције БиХ – и ова аргументација је презентована пред институцијама 
ЕУ. Али, треба имати у виду да – иако су европски званичници у више наврата потврдили 
како су процес ЕУ интеграција и НАТО интеграција одвојени процеси, те да, стога, пут у 
ЕУ није условљен питањима као што је МАП – чак ни девет месеци након избора још увек 
није формиран Савет министара БиХ.
19  Ненад Кецмановић, Немогућа држава Босна и Херцеговина, Филип Вишњић, 
Београд, 2007.
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дакле, негира и правна структура државе која је састављена 
од два ентитета и три народа као и њен демократски аспект, с 
обзиром да се томе противе два од три конститутивна народа. 20 

Из свих назначених елемената следи закључак како 
је позиција војне неутралности Р. Српске истовремено и 
једино одрживо решење јер сви разлози упућују на то да би 
чланство у НАТО значило политички крај Републике Српске. 
Ово је недвосмислено ако се има у виду у којој мери је 
НАТО допринео процесу политичке разградње Р. Српске. У 
том светлу, даље произилази и следећа последица тј. да ће 
Република Српска наставити ЕУ пут у мери у којој овај пут 
није условљен приступањем западној алијанси, односно, у 
мери у којој се поштује њен правни статус.21 Једнако, потребно 
је имати у виду и следеће: позиција војне неутралности Р. 
Српске, баш као и Србије, релевантно доприноси стабилности 
целог Балкана управо стога јер афирмише суверенитет и 
аутономију и истовремено кореспондира са демократским 
принципом тј. са вољом народа који и јесте основни извор и 
носилац суверенитета. Консеквентно, дакле, валидан је и 
аргумент како би креирање шире војно-неутралне територије 
на Балкану – а носилац овог концепта тренутно су Србија и 
Република Српска – потенцијално могло да доведе до смањења 
међународних тензија. Штавише, у перспективи и као таква, 
војна неутралност могла би се појавити и као стратешки курс 
у будућим европским доктринама тј. бити инкорпорирана у 
нову безбедносну структуру континента.

20  Свакако, ова негација структуре БиХ од стране Бошњака у 21. веку препознатљива је и 
кроз покушаје мајоризације Хрвата у БиХ, поред њиховог фундаменталног става како се треба 
урушити Република Српска. Све ово је још парадоксалније ако се има у виду да је српска 
практично једина (само)одржива у БиХ – и у политичком и у економском смислу, јер то није 
случај ни са Федерацијом БиХ ни са БиХ. РС је политички стабилна и институционално 
консолидована и истовремено, демонстрира све боље економске показатеље.
21  Паралелно, званични став Републике Српске је и да пажљиво тј. проактивно прати 
све турбуленције и трансформације које се дешавају у савременој Европи те да је, на реал-
политичком нивоу, опредељена и за реевалуацију у зависности од развоја политичких 
околности.
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3. ЕКСКУРС - НАТО ПРОТИВ ДЕМОКРАТИЈЕ НА 
БАЛКАНУ

Потребно је имати у виду да анти-демократско деловање 
НАТО у случају Републике Српске ни најмање није изузетак, 
већ правило када је реч о деловању алијансе на Балкану у 21. 
веку. Један од најновијих примера – који НАТО паралелно 
сматра и својим великим успехом – је Преспански споразум 
у којем се, још једном, управо демократија појавила као 
„колатерална штета”. Јер, наиме, у Грчкој,22 као што истиче 
Теодоракис експлицирајући како „грчка влада не представља 
грчки народ” јер се „претворила у слепи орган НАТО”23 није 
био расписан референдум о Преспанском споразуму – и 
то упркос великим протестима и турбуленцијама у широј 
јавности - а чињеница је да би овако релевантан споразум 
имао демократски легимитет искључиво уколико је би био 
изгласан на демократском референдуму, што није био случај.

Тако је, дакле, НАТО деловао против народа Грчке 
игноришући његову политичку егзистенцију, док је, 
паралелно, против народа Македоније деловао у још очитије 
недемократском духу, с обзиром да је у Македонији одржан 
референдум који је пропао јер је бојкотом народ исказао 
незадовољство Преспанским споразумом као и противљење 
даљим НАТО интеграцијама. У том светлу, са политичким 
догађајима који су следили, политички интервенционизам 
НАТО у Македонији попримио је радикалне размере и самим 
тим доведен је у питање њен суверенитет и сви елементарни 
аспекти државности. Штавише, у наизглед парадоксалној 
ситуацији када је савремени НАТО пред све већим растакањем 
као организација тј. када се, у најмању руку, налази у стању 
превирања и унутрашњих раскола док поједини теоретичари 
чак постављају питање будућности, односно краја НАТО-а – 
све се упечатљивије показује империјалност, ексклузивност 
и агресивност НАТО пројекта против праве демократије на 
Балкану.
22  Балканске земље које су се, поред Грчке, придружиле НАТО савезу до 2012. године 
укључују Албанију, Бугарску, Хрватску, Румунију и Словенију. Oпширније у: Bert Chapman, 
„NATO in the Balkans”, In War in the Balkans, Richard C. Hall ed. Vol.1. ABC-CLIO, Santa Bar-
bara, CA, 2014.
23  Mikis Theodorakis, „Greek government is an instrument of NATO”, Proto Thema, 28.01.2019.
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Трећи пример је, свакако, Црна Гора у којој није ни одржан 
референдум за приступање НАТО савезу, управо стога јер се 
претпостављало да би народ већински био против, те је још 
један случај анти-демократског деловања на Балкану. Штавише, 
у Црној Гори етаблирана је целокупна структура у којој се, 
имплицитно, сваки критички дискурс о наднационалном савезу 
западне војне алијансе per definitionem сматра велеиздајом тј. 
као издаја националних интереса Црне Горе сматра се свака 
расправа о спољнополитичком курсу земље. Поред, дакле, 
примера савременог НАТО политичког интервенционизма 
у Републици Српској потребно је имати у виду и назначене 
случајеве, као и још чињеницу раширених војних база НАТО 
на Балкану – од Грчке све до Србије у којој је НАТО база на 
Косову успостављена после „хуманитарне интервенције”.24 
У Македонији НАТО је тренутно ангажован у процесу који 
алијанса назива „помоћ у мировним мисијама”- што је исти 
назив који је претходно коришћен у БиХ25 - а земља већ има 
и резервисано место за столом тј. процене су како ће до краја 
2019. године постати пуноправна чланица алијансе.26 Разуме 
се, када је реч о медијском аспекту НАТО интервенционизма у 
контексту питања западне алијансе и демократије, како истиче 
Волфграм, егземпларан је управо случај инструментализације 
медија по питању Косова и Метохије тј. агресије НАТО против 
Србије.27

Релевантно је имати у виду чак и радикални заговорници 
„евро-атлантских интеграција” Балкана истичу како се, 
међутим, питање алијансе у региону сада налази на „критичној 
тачки” тј. како су кључ за „евро-атлантски мировни пројекат” 
заправо „транснационална правда” и „заједничка историја”,28 
24  Oпширније о деструкцији Србије и дестабилизацији Балкана у целини, у име крипто-
демократије видети: Ramsey Clark, NATO in the Balkans: Voices of Opposition, Intl Acion Center, 
New York, 1998.
25  Oпширније о овом питаљу као и НАТО „улози на Косову“ и „релацијама са Црном 
Гором“ видети архиву НАТО: http://www.natolibguides.info/balkans 21/06/2019. Исто тако, 
видети и: Niall Mulchinock, NATO and the Western Balkans From Neutral Spectator to Proactive 
Peacemaker, Palgrave Macmillan, New York, 2017.
26  Robbie Gramer, „North Macedonia Gets Coveted Seat at NATO’s Table”, Foreign Policy, 
April 4 2019.
27  Mark A. Wolfgram, „Democracy and Propaganda: NATO’s War in Kosovo”, European Journal 
of Communication, Vol. 23. Issue 2/2008, стр. 153-171.
28  Ivan Vejvoda, „The Path Towards Euro-Atlantic Institutions: A Critical Point”, The Western 
Balkans at a crossroads, NDCF, Rome, 2018. стр. 33. За став како је потребно још јаче деловање 
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чиме се још једном потврђују два момента тј. да се ради о 
политичком пројекту par excellencе - и то таквом који по свим 
елементима специфичног крипто-етичког обрасца припада 
дискурсу неолиберализма и глобализма прошлог века – те 
затим како, по свему судећи, ова битка није завршена. Још 
релевантније, иако теоријски заступници НАТО ширења 
на Балкан апострофирају како „НАТО можда не шири 
демократију” али је „савршено плаузибилно да је јача”29, у 
21. веку све више на светло дана излази диспропорција између 
наметнутог модела либералне демократије и праве демократије 
која је увек ствар народа.

4. КА ЗАКЉУЧКУ: РАЂАЊЕ НОВИХ ПОЛИТИКА И 
ПРАВА ДЕМОКРАТИЈА

Са порастом јаза између самопрокламованих политичких 
елита Запада тј. неолиберално-глобалистичког естаблишмента 
са једне и народа са друге стране,30 паралелно се у Европи 
21. века изнова отвара и национално питање и питање праве 
демократије. Ово ни најмање није случајно јер оба извиру из 
ре-афирмације суверенитета који увек већ значи демократско 
самоодређење. У том светлу, права демократија упућује на 
изузетно релевантну партиципацију народа у дефинисању 
општих циљева тј. на самоуспостављање народа као носиоца 
политичког субјективитета. Штавише, ова сврха нових 
европских политика које се рађају истовремено подсећа и 
на основе значења demos и kratos, односно, изнова упућује 
на чињеницу да свако пристајање на (нео)колонизацију и 
окупацију значи варварство – јер варвари су управо они који 
политички не управљају собом. Ово даље имплицира три 
релевантна момента када је реч о питању НАТО-а, демократије 
и савременог Балкана: 1) питање демократске легитимације 
НАТО-а - као политичке организације и војног савеза - у  
 
алијансе на Балкану, али како ће она можда морати да „промени приступ“ и „учини болне 
компромисе“, видети: Frank Wisner, Cameron Munter, Marko Prelec, „Its Time for a New Approach 
to the Balkans”, The National Interest, May 12 2019.
29  Harvey Waterman, Dessie Zagorcheva, Dan Reiter, „NATO and Democracy”, International 
Security, Vol. 26, No. 3/2001-2002, стр. 221-235.
30  Богдана Кољевић, Демократија савременог француског поструктурализма, Завод за 
уџбенике, Београд, 2018. стр. 177-187.
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западним земљама, посебно обзиром на све веће противљење 
политици интервенционизма; 2) питање ко су варвари а ко 
цивилизовани народи на Балкану обзиром на пристајање тј. 
одупирање нео-колонијализму НАТО-а и стога специфичности 
Срба у овом случају; и 3) питање будуће европске безбедности 
у мери у којој ће оно кореспондирати са растућим степеном 
народне суверености.

С тим у вези, концепција војне неутралности тј. политика 
Србије и Републике Српске истовремено репрезентује и 
израз народне суверености, те стога и праве демократије, 
и упућује на потенцијал за решавање не само отворених 
питања на Балкану, већ и општих питања безбедности Старог 
континента – која произилазе из процеса савремене фазне 
еманципације Европе. Или, још прецизније, артикулисана 
неутралност – и теоријски и практички – појављује се као 
перспектива нове политике европских народа тј. као потврда 
њиховог суверенитета и демократије. У исти мах, реч је о 
креативном ангажману појединаца и колективитета у ширем 
процесу поновне изградње политике, економије, друштва и 
културе у епохи после неолиберализма, где српско питање 
израња као нит водиља најновијих кретања.
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Bogdana Koljević Griffith

NATO ALLIENCE AND DEMOCRACY IN 21st 
CENTURY BALKANS

Resume

In the first part of this article, the author considers 
the issue of structural and basic political-philosoph-
ical causes of NATO interventionism i.e., of neolib-
eralism and globalism, as well as liberal democracy 
which comes forth accordingly as the other name 
for dominance. More precisely, it is the ideology 
of human rights - that is, its crypto-ethical and 
crypto-theological implementation - which places 
forward an entire discourse as the crux of Western 
hegemonistic politics. Respectively, this ideological 
discourse has been the cause of practically all con-
temporary declared or undeclared wars and espe-
cially the cause of NATO aggression against Serbs 
both in the Republic of Serbia and in the Republic of 
Srpska. Through the disputable concept of so-called 
„humanitarian interventions”, a particularistic and 
situational crypto-ethics has been applied in order to 
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justify politics of force and hegemony. This politics 
was equally anti-pluralistic in character because it 
appeared as a par excellence example of negation 
of otherness in its attempt to „export democracy”. 
In the second part of the article, the case of the 
Republic of Srpska is specifically addressed and 
elaborated – both as an introduction into aggres-
sion on SRY, since it preceded it, and in the con-
temporary context in which Republic of Srpska 
and Republic of Serbia are in favour of politics of 
military neutrality. Such official stance of military 
neutrality is, therefore, a distinctive policy of Serbs 
i.e., their unique strategy in comparison to other 
Balkan countries. The attention is further drawn to 
other relevant examples of NATO actions against 
democracy in the Balkans in the 21st century – most 
notably, Greece, Macedonia and Montenegro. In 
each particular case, basic democratic principles 
were negated by NATO alliance - numerous actions 
were undertaken in opposition to prevailing public 
opinion but in favour of further NATO expansion. In 
conclusion, the conceptual and practical difference 
between liberal democracy and true democracy is 
emphasized. Moreover, the author argues that in this 
age (the end of the neoliberal epoch), it is precisely 
the politics of true democracy that is the politics 
of new Europe which is gradually emerging in the 
21st century. True democracy arises from the will 
of the people to establish new domestic and foreign 
politics and it therefore, likewise, equally refers to 
the potentiality of a new security framework of the 
Old continent.
Keywords: neoliberalism, interventionism, NATO, 
democracy, the Balkans, 21st century.
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Alexis Troude

THE GEOPOLITICAL ASPECTS 
OF NATO AGGRESSION 
AGAINST YUGOSLAVIA

Resume

Twenty years after NATO’s aggression against 
Yugoslavia, its geopolitical motivations are now 
very clear: it was a demonstration of NATO’s force 
against Russia, but also the climax of the role of the 
US as the world’s policeman. But as many times in 
recent events (Iraq, Libya, and Syria), the plans of 
the US Department of State and the CIA have caused 
more chaos than solutions. The Western Balkans are 
now a very unstable region, where weakened states 
have given way to mafias, Islamic terrorism and 
economic collapse. The main goals were to confront 
Russian power and all its allies in South Eastern 
Europe (Serbia, Macedonia, and Bulgaria) and to 
put pressure on the European Union’s enlargement 
politics towards the east and south of Europe.
Keywords: NATO, geopolitics, Yugoslavia, Western 
Balkans, economics.

In this situation of very high instability, we can have some 
perspectives of thinking:

1) A new oriental question has risen on geostrategic ground, 
with the question of seizing the major resources and the cre-
ation of corridors. Are we assisting a profound confiscation of 
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local resources, which can cause more social and economic 
instability in the heart of the old continent?
2) Another axiom consists in the question of boundaries, 
in a region until nowadays marked by the Titoist frontiers. 
Was the deepest objective of NATO powers to redefine the 
boundaries of ex-Yugoslavia in the spirit to make failed states 
and then impose a euro-Atlantic protectorate on the Western 
Balkans?
3) The third axis of reflexion revolves around the political 
and religious instability. Was Islamic terrorism only one way, 
for Western powers, to practice the Huntington’s clash of 
civilization, thereby giving Muslim leaders in eastern Europe 
revenge, to balance the operations that the West are making 
in the Middle East?

1. GEOSTRATEGIC INTERESTS BEHIND NATO’S 
1999 BOMBINGS

1.1 Great local ressources

Kosovo is one of the richest region in Europe in ores today: 
it is a major reason of the interest carried by major powers in this 
Serbian province. The reserve of the pond of Kopiliq is estimated 
to be at more than 10 million tons, it is the fifth world reserve 
of brown coal. Since 2004, it is an exporter of electricity to the 
nearby countries. The case of Trepča, with its 7,5 million tons of 
reserve of ore, also abounds in lead, in zinc and in copper in the 
exceptional contents (20% for the lead against 0,9% on average in 
the world). We also find in Kosovo some money, some gold, some 
nickel, some bauxite and some manganese. According to a report 
of the World Bank of November, 2007, the value of the wealth of 
the Kosovare basement is estimated at 13 billion dollars. Thus, this 
concentration of wealth on a small territory necessarily instigates 
the greed of the European powers.1

1  Troude, A. (2013). „Le Kosovo au cœur de la question des Balkans’’, Géostratégiques, n°38 
, pp. 129-140.
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A compulsory corridor to Hungary and Romania, Vojvodina 
is at the outlet of the Balkan energy tubes: European corridors 
IV and X cross it, as well as the routes of the future Russian and 
American “Stream” and “Nabucco” pipelines. That is why the 
major Austrian, Hungarian and Russian industrialists are trying 
to establish themselves in Vojvodina. The Austrian O.M.V. had 
already taken an interest in the acquisition of a refinery in Novi Sad 
in 2006, and at the beginning of 2008, an Austro-Hungarian energy 
alliance was about to be concluded. But the Russians were faster 
and acquired 51% of Naftna Industrija Srbije (NIS), the Serbian 
oil company, in December 2008. Vojvodina has thus become the 
site of a strategic confrontation between a Russia that relies on 
Vojvodina as an energy corridor to Europe for the circumvention 
of the “Ukrainian enemy” and Hungarians who are increasingly 
present on their southern fringes.2

1.2 Pan-European Corridors

Eighteen years after the NATO bombings in Serbia and Koso-
vo, key strategic interest of these highlands of Kosovo, enclosed 
between the mountains of Albania, Montenegro and Macedonia, 
is now being better understood. To the east, in Lower Morava, 
Corridor X already drains vital trade flows between Budapest and 
Thessaloniki for Macedonia and Serbia. To the west, Corridor IV 
Trieste-Constantza whets the Russians’ appetite. It is understand-
able why the Moscow-supported oil and gas pipeline projects 
(“South Stream”) are thwarting the US AMBO project in Kosovo 
to channel hydrocarbon supplies from Central Asia through the 
Balkans. Kosovo’s challenge is this: who has control over this large 
territory (like two French departments) will be able to control the 
transport of hydrocarbons from the Caspian Sea to Europe.

Since 1997, the European Union has invested eight billion 
euros in Corridor VIII (pipeline, rail and motorway). So far, only 
two sections of motorway have been completed on this axis, one 
connecting Sofia to Plovdiv in Bulgaria (150 km) and the other 
between Skopje and Tetovo in Macedonia (40 km), but it is expect-
ed that by 2020 Bulgaria will be directly connected to Albania by 

2  Troude, A. (2010). „La Serbie à la croisée des chemins: corridors énergétiques, privatisations 
et guerre du gaz“, Revue Géographique de l’Est, n° 50/1-2, pp.
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an end-to-end motorway. Corridor X is already efficient since it 
is the passage of 2/3 of trade between Greece and Macedonia, 3/4 
between Macedonia and Serbia.

Over the past two years, the EU has accelerated the con-
struction of penetrating roads that had been developing relatively 
slowly until then. In order to connect the Danube directly to the 
Adriatic Sea, the EU has largely financed the 95 km motorway 
section between Belgrade and to the southwest the city of Čačak in 
Central Serbia; at the other end of this axis, work between Podgori-
ca (capital of Montenegro) and the Serbian border is progressing 
well, with a succession of viaducts already over 40 km long. The 
second project, presented in 2016 by the European Commission, 
is to extend Corridor IV from Niš, the second Serbian city already 
located on Corridor X, to Priština in Kosovo; in addition to forcing 
Serbs and Albanians to work in good understanding, this would 
open up the Kosovo plateau by connecting it to the Budapest - 
Thessaloniki axis (Corridor X).3

1.3 Chinese and Russian energy routes

The European Union’s corridor policy, although develop-
ing with a large increase in investment, is facing the geostrategic 
offensive of the Russians and Chinese in the region.

The return of the Russians to this energy race is striking. 
Since 2007, the Burgas (Bulgaria) - Alexandroupoli (Greece) pipe-
line has made it possible to avoid Turkey by passing through two 
Orthodox countries. But above all, the American gas pipeline proj-
ect “Nabucco”, (Istanbul - Vienna via Romania), is competing with 
the Russian gas pipeline project “South Stream”. The latter would 
follow a much safer, and therefore less costly, route, as it would 
pass through Bulgaria, Serbia and Croatia, with which agreements 
have already been concluded. In February 2007, Putin signed a 
comprehensive gas transit agreement with Croatia, a country that 
is not known to be Russian, and in 2008 Gazprom merged with the 
Srbijagas gas company and acquired the NIS oil tanker in Serbia.

3  Troude, A. (2015). „Les Balkans occidentaux: enjeux énergétiques et intégration euro-atlan-
tique’’, Diplomatie n°73, pp. 30-35.
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The Chinese have clearly understood the importance of roads 
in south-eastern Europe, whose control would allow them to extend 
their economic influence over the EU in a second phase. This 
influence is significant because it’s at the heart of the pan-Euro-
pean system, i.e. at the intersection of the north-south (Budapest 
- Thessaloniki) and the east-west axis (Constantza in the Black 
Sea - Rijeka in the Adriatic Sea). The motorway section between 
Szeged (Hungarian border) and Belgrade is being completed. Their 
companies are also supporting the Serbs to complete the 70 km of 
motorway between Niš and the long suspended Bulgarian border. 
On the east-west axis, China plans to link Banja Luka, capital 
of the Bosnian Serb Republic, to Belgrade by building a high-
way through the Bosnian mountains. As for the Russians, their 
railway companies are progressing very quickly by electrifying 
the Belgrade-Budapest and Belgrade-Bar lines, thus planning to 
connect the Serbian capital more quickly to Central Europe and 
the Adriatic Sea.4

1.4 U.S. economic and military interests

The EU and the Russian-Chinese allies are competing with 
the Americans in this region of the Balkans. The Trans-Balkans 
AMBO pipeline was the subject of a feasibility study in the late 
1990s by Brown and Root, a company based in Houston, Texas. 
Brown and Root is a subsidiary of Halliburton, of which Dick 
Cheney was the director before being elected Vice President of 
the United States. This project is also the work of the Trade and 
Development Agency (TDA), the Federal Trade and Development 
Agency, created in 1981 by President Reagan to promote Amer-
ican exports. From the outset, the TDA was very involved in the 
design of Corridor VIII: in 1998 it decided to specifically finance 
feasibility studies for the modernisation of the ports of Burgas 
in Bulgaria and Constantza in Romania. It is no coincidence that 
Bulgaria announced in 2003 that it was making the arrival point 
for Corridor VIII (the port of Burgas) available to Anglo-American 
troops.

It is within this geostrategic framework that we must under-
stand the reasons for the American army’s construction of the giant 

4  Troude, A. (2013). Le Kosovo au cœur de la question des Balkans, pp. 129-140.
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Bondsteel base in Kosovo, its main base in the Balkans. It seems 
obvious that the creation of this base goes beyond the narrow 
framework of Kosovo. This vision did not escape the editorial 
writer of the Washington Post, who wrote candidly in January 
1999 that “as the Middle East becomes increasingly fragile, we 
need air bases and overflight rights in the Balkans to protect oil 
in the Caspian Sea”. Moreover, according to Colonel Mac Lure, 
commander of the 1st U.S. Infantry Division, “the plans for its 
construction had been drawn up months before the first bomb was 
dropped”, i. e. well before the Rambouillet Conference, whose 
failure was the pretext for NATO’s intervention.

Some analysts speculate that Bondsteel, by its size, was 
designed to replace the Aviano airbase in Italy, as part of a reori-
entation of the American strategy around the Black Sea. Two bases 
have already been built by the US army since 2001 in Bulgaria, and 
no less than four in Romania in five years (2002-2007), including 
two on the Constantza lock (outlet of the Rhine/Main/Danube axis 
on the Black Sea). However, the Bosnian and Kosovar conflicts 
of the 1990s had already enabled the Americans to set up bases in 
Tuzla, Bosnia, and Szegedin, Hungary.5

It is easier to understand why, in March 1999, when NATO 
planes were bombing Serbia, British General Michael Jackson, 
commander of NATO troops in Macedonia, explained to the Italian 
newspaper “Sole 24 Ore”:

“Today, it is absolutely necessary to guarantee Macedonia’s 
stability and its entry into NATO. But we will stay here for a long 
time to ensure the security of the energy corridors that cross this 
country as well.”

The bombings on Kosovo were therefore only a means for 
the Atlantic Alliance to establish itself permanently at the inter-
section of corridors VIII and X; Kosovo and Macedonia have 
become strategic areas for NATO taxation over the past 20 years, 
at the heart of the American system in South-Eastern Europe. The 
interests at stake are so great that the US administration, whatever 
its political color, will not be able in the medium term to give free  
 

5  Bacevich, A. (2001). War over Kosovo: politics and strategy in global age, London, Cambridge 
University Press, p. 123.
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rein to any trace of contestation of its hegemony within the Kosovo/
Macedonia perimeter.

2. NATO AGGRESSION: A SOURCE OF INSECURITY IN 
THE REGION

2.1 Regional instability linked to the rise of Islamism

Radical Islamists are taking advantage of the breakdown 
of Bosnian power to use Bosnia and Herzegovina as a land of 
Jihad conquest. The direct and terrible consequence of this very 
dynamic Salafist activism in Bosnia for more than twenty years 
is the appearance of affiliates of radical Middle Eastern Islamism 
a few years ago. For example, in Gornja Maoča, a small Salafist 
enclave in northeastern Bosnia and Herzegovina (Muslim part), 
several inhabitants raised the black flag of the Islamic State at the 
beginning of 2015. It is estimated that several dozen fighters are 
training in this camp set up by the Islamic state in these Bosnian 
mountains. Between 200 and 300 Bosnian citizens are reported to 
have fought in the ranks of jihadists in Syria, under the command of 
Nusret Imamović, the leader of the Wahhabi community of Gornja 
Maoča, who has been on the list of the ten most wanted Islamist 
terrorists by the US State Department since September 24th 2014. 
The threat of action in Europe from such camps is very likely. The 
ideology of the Islamic state is spreading on European soil and has 
a territorial foothold in the Balkans.6

At the end of April 2015, in the city of Zvornik, a young 
jihadist violently attacked a police station, killing one Serbian 
police officer and injuring two others. It is not insignificant to 
see that Zvornik, located in Republika Srpska but opposite the 
Croat-Muslim federation, is in the same region as Gornja Maoča, 
at the confluence of Bosnia, Serbia and Croatia. The aim of the 
Islamic state in north-eastern Bosnia is not only to reactivate the 
former jihadist networks of al-Qaida that have never been extin-
guished here since the wars of 1992-1995. It is also about sending 
experienced soldiers to Syrian territory and establishing a strong  
 
6  Bougarel X., (2001). Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans, acteurs du post-communisme, 
1990-2000, Paris, Maisonneuve et Larose. pp 325-334.
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Islamist home in Europe for the long term, made up of fighters who 
sometimes have more than twenty years of jihadist habits behind 
them. There are several training camps in Bosnia, where former 
Bosnian conflict veterans train recruits for terrorism. The best 
known of these camps is the Gornja Maoča camp, which brought 
together up to 300 young ultra-radical Islamists in the 2000s; it 
is now used by extremists to recruit young Bosniacs who want to 
practice jihad in the Middle East.7

Islamist terrorism is not new in Bosnia and Herzegovina.8 
With financial support from Iran, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates, the Active Islamic Youth Organization (AIO) was 
founded in 1995 by Nedim Haradžić, an officer of the jihadist group 
“El Moudjahid”. His programme is very clear: “Our goal is the 
formation in Bosnia and Herzegovina of an Islamic state based 
exclusively on Sharia law, and whose model is Saudi Arabia.” 
This clearly neo-fundamentalist organization promotes intolerance 
towards other religious communities. It is interesting to see that 
after passing through the Turkish Republic of Northern Cyprus, 
these young recruits are then sent to Sandžak and the Preševo 
Valley in Southern Serbia.9

7  Also, there is the training camp of the Islamic State of Ošve near Maglaj in Bosnia and Herze-
govina. From this camp located in a village of barely 250 inhabitants, 12 jihadists had already left 
for Syria in 2015. Internet: http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:550106-Kamp-dzihadis-
ta-na-250-km-od-Beograda
8  Elsasser, J. (2005). Comment le Djihad est arrivé en Europe?, Vevey, Xenia. p. 83.
9  The Markale massacres are two massacres of civilians committed either by the Army of the 
Republika Srpska (Serbs) or by the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina (Muslims) 
during the siege of Sarajevo, in the Markale Square market. The first attack on 5 February 1994 
killed 68 people and wounded 144, while the second, on 28 August 1995, killed 37 people and 
wounded 90. In both cases, the origin of the shots was controversial. Serb forces besieging the 
city claimed that they were not at the origin of the shooting, accusing the Army of the Republic 
of Bosnia and Herzegovina of bombing its own people to push NATO to intervene. During the 
first attack, expert reports did not allow to determine with certainty the origin of the mortar fire. 
On the other hand, the attack on a central district of Sarajevo will serve as a pretext for NATO 
to conduct the first out-of-area military operations in its history: by bombarding the lines of the 
Army of the Republika Srpska in the summer of 1995, NATO defended the Bosnian Muslims led 
by Alija Izetbegović. On 16 December 2015, a witness called by Ratko Mladić’s defence at the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) appeared to mark a turning point 
in the official version of the Markale massacre. The massacre at the Markale market in Sarajevo 
on 5 February 1994 killed 66 people and wounded 140; the Bosnian Serb Army had been blamed 
for this massacre until then. The anonymous witness GRM-11, claiming to be a former bodyguard 
of Alija Izetbegović, accused on 16 December three prominent Bosnian Muslim personalities of 
having provoked the Markale massacre: President Alija Izetbegović, General Sefer Halilović and 
Reis-el-Ulema (high Muslim dignity) Mustafa Cerić. Mustafa Cerić is also said to have pushed 
Naser Orić, commander in chief of the Bosnian forces in the Srebrenica enclave from 1992 to 1995, 
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2.2 Kosovo: a failed state covering trafficking and the abuse 
of human rights

This geostrategic interest of Kosovo explains its important 
place in drug trafficking and prostitution.10 According to a report 
by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addic-
tion (Europol), of the 125 tonnes of heroin consumed in Europe, 
80% transited through Kosovo; heroin trafficking increased from 
2-3 tonnes per year before 2000 to 8-10 tonnes between 2000 and 
2005, representing a monthly profit of about $123 million, or $1.4 
billion per year. Coming from Afghanistan and crossing Turkey, 
the heroin circuit feeds Western Europe via Albania and Southern 
Italy. These figures are to be compared with Kosovo’s foreign trade 
figures: with €968 million in imports and €36 million in exports in 
2003, the trade deficit represented 125% of GDP, fully covered by 
international aid and private transfers (remittances from expatri-
ates). But drug trafficking alone, however, was equal to 95% of the 
foreign trade figure. As for prostitution, according to a 2003 report 
by the International Organization for Migration (IOM), Kosovo is 
the hub of trafficking in young girls (two thirds of whom are under 
25 years of age), mainly from Moldova (53%), Romania (23%) 
and Ukraine (13%), to the West via the Adriatic. Through this is a 
landlocked territory in the Balkans, more than 80,000 girls have 
passed through in 10 years before being distributed on the Western 
market. Prostitution is reported to be linked to drug trafficking, 
and the use of the same channels, with profits obtained by drug 
traffickers being reinvested in the purchase of “sex slaves”.11

to “provoke the Serbs to bomb Srebrenica, in order to bring about an international intervention”. “I 
heard that Naser is doing a good job in Srebrenica” - this refers to Naser Orić’s actions at Christmas 
1993 in the villages around Srebrenica, carrying out attacks with massacres of civilians in several 
Serbian villages. Thus Naser Orić, former commander of the Bosnian-Muslim forces in Srebrenica, 
was tried by the ICTY for war crimes committed at Christmas 1993 in the Serbian villages around 
Srebrenica. French General Morillon, commander of the UN forces in Srebrenica, will say of these 
acts: “On Orthodox Christmas night, sacred night in January 1993, Naser Orić carried out raids on 
Serbian villages... There have been cut off heads, abominable massacres committed by the forces of 
Naser Orić in all the surrounding villages. But Naser Orić was acquitted in July 2007, to the great 
displeasure of the Bosnian Serbs, who see it as a manifestation of partial justice inferior to that 
of the United States. Yet his case is still unresolved and could bring back memories of the 1990s. 
Naser Orić was arrested and charged again in June 2015 by a Swiss court for war crimes allegedly 
committed near Sarajevo in July 1992; his trial is pending.
10  Raufer, X. (2000). La mafia albanaise, Lausanne, Favre, pp 65-73.
11  Since Kosovo was placed under international control in 1999, neither the United Nations 
Interposition Mission for Kosovo (UNMIK) nor the Kosovo Force (KFOR) has been able to prevent 
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3. THE RESURGENCE OF THE EASTERN QUESTION 
OR THE PREDATION OF THE POWERS ON THE 

WESTERN BALKANS

3.1 Status of Kosovo: independence monitored by the 
international community

Ten years after the self-proclaimed independence of 17 Feb-
ruary 2008, it must be said that Kosovo remains a laboratory of 
the UN concept of state-building, i.e. the construction of a state 
without a historical past, according to externally imposed standards. 
Currently, security is provided by nearly 4000 soldiers of the NATO 
Force for Kosovo (KFOR); this remains an important contingent 
for a territory as large as two French departments. In addition, in 
2008 the EU sent the EU Rule of Law Mission (EULEX): 1900 
judges, police and customs officers to replace UN officials to pro-
mote the rule of law in Kosovo. The first review of EULEX’s 
action (May 31st 2009) is quite symptomatic of the difficulties in 
imposing rules of law.12

While 420 complaints had been filed, only 120 cases had been 
processed and 16 verdicts handed down as of 1 June 2009, with 
only one judgment for war crimes. In addition, EULEX’s action is 
firmly focused on controlling the remaining 120,000 Serbs in Koso-
vo. On the other hand, EULEX appears to have little trouble with 
the extraordinary practices of Albanian leaders: Hashim Rexhepi, 
Governor of the Central Bank accused of corruption, was released 
by EULEX after four months in prison, following gross negligence 
in the preliminary investigation by the EU judges.

an ethnic cleansing process driven by Albanian extremists. Between 1999 and 2008, of the 235,000 
Serbs, Gypsies, Gorani and Turks driven out of Kosovo after the Kumanovo agreements, only 18,000 
were able to return to their homes. More seriously, between 1999 and 2004, 1197 non-Albanians 
were murdered, and 2300 kidnapped. There is no longer a Serb left in Gnjilane where there were 
8,000 in 1999. Out of an estimated 140,000 Roma population in 1999, two-thirds had to flee. More 
than 150 Orthodox churches and monasteries have been destroyed, and 40,000 houses burned or 
destroyed by extremists. Finally, with regard to the anti-Serb riots of March 2004, in which there 
were no less than 19 deaths, a recent report to the National Assembly points out that “there were 
no less than 19 deaths”.
12  Andrea Capusela, “EULEX in Kosovo: a brilliant symbol of incompetence”, The Guardian, 
11 April 2011.
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Since January 21st 2009, an embryo of a Kosovo army has 
been set up by the Albanian-speaking government in Pristina. It 
is called the Kosovo Security Force (KSF) and is composed of 
2500 active troops and 800 reservists. Equipped only with small 
arms, the KSF is involved in civil protection and crisis intervention 
(inter-ethnic violence). But Belgrade and the Kosovo Serbs are 
firmly opposed to it, because its acceptance would be tantamount 
to recognizing foreign sovereignty over their own territory. More-
over, the Serbs believe that this embryonic army represents a factor 
of instability in the region, as it could assist the Albanian armed 
movements in Sandžak or Macedonia. In addition, it is interesting 
to note that this civil protection force is dressed by the USA, trained 
by the United Kingdom and motorized by Germany. Above all, the 
KSF has never really been able to ease inter-ethnic tensions and 
it has always had to call on KFOR’s support to repress the regular 
outbursts during demonstrations over the past three years. The KSF 
is therefore only a supplemental force to KFOR, in a failed state 
under international control.

But in October 2018, the Pristina parliament passed a law 
to create a 5000-strong “Kosovo Army”. To the great displea-
sure of Belgrade and Moscow, the United States supports this 
project. “This is another provocation. The provocation that the 
so-called state of Kosovo could not undertake without the approval 
and encouragement of its sponsors (...). Western powers insist on 
respect for international law because it suits their interests and sit 
on it when it does not”, Despot said.13

The United States seems to be more supportive of Pristina. 
Indeed, Daniel Fried, the US Deputy Secretary of State, stated on 
December 2nd 2008 that for Washington, “the EULEX Mission is 
not neutral: its aim is to defend the sovereignty and integrity of 
Kosovo.” Brussels is also putting pressure on Pristina, because 
the future of its EULEX mission is at stake, but its procrastination 
once again shows its weakness on this issue. Thus, the German 
MEP Doris Pack stated in the same week that the European Mis-
sion would operate on the basis of UN Resolution 1244, which 
reaffirmed Serbian sovereignty over Kosovo! The EU appears to 
lack a common strategy and is blocked by internal divisions on the 
13  Internet: https://fr.sputniknews.com/international/201702151030108977-kosovo-forces-ar-
mees-despot/
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issue: Spain, Bulgaria, Romania and Cyprus have declared EULEX 
illegitimate until the UN decides on a new resolution.

Currently, Russian diplomacy is taking a very negative view 
of the birth of what it calls a “NATO State” in the heart of the 
Balkans. Natalia Narochinskaya, Vice-Chairwoman of the Duma’s 
Foreign Affairs Committee, said: “Kosovo is an integral part of 
the United States’ Eurasian military and political strategy, and the 
operation to detach provinces from Serbia serves their goals».14

3.2 The Euro-Atlantic integration of the Western Balkans is 
on hold

Within the Balkans, the Euro-Atlantic integration process 
seems to be at a standstill in some countries, while it is already 
underway in others. From north to south, six Balkan countries 
are candidates for integration, with varying degrees of happiness. 
Croatia, the most advanced country in this process, joined the EU 
in 2013 because it settled its maritime border problem with Slo-
venia and General Ante Gotovina, until then the main stumbling 
block in the negotiations, was sentenced to 24 years in prison in 
April 2011 by the ICTY. Small Montenegro was granted candidate 
status in November 2010, a fairly encouraging sign for acces-
sion in the medium term, but it remains for Podgorica’s leaders to 
address issues such as refugee status or “relations with minorities”. 
A candidate for integration since 2005, Macedonia is moving very 
slowly towards the EU because Greece is opposed to Macedonia’s 
entry into NATO and the very question of the name of this fragile 
republic has not been resolved. Since the Prespa Agreement of 
June 2018, the focus has been on ending Greece’s blockade on the 
question of the country’s name (it would now be called “Northern 
Macedonia”). However, this question has caused intense political 
divisions among the Macedonian population and political elite.

But for a second circle of countries, EU integration still 
seems far away. Bosnia and Herzegovina signed a Stabilisation 
and Association Agreement with the EU in 2008, but accession 
negotiations are still hampered by fundamental problems, such as 
corruption of officials and the return of displaced persons.  As for  
 
14  Internet: https://stratpol.com/serbie-pole-destabilit-balkans/
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Albania, which signed a Stabilisation and Association Agreement 
with the EU on 12 June 2006, it was advised again in 2010 to take 
its time before submitting its official application file.15

Another organization based in South-Eastern Europe - 
NATO, has demonstrated that it has been the armed arm of the 
United States in the Balkans for the past twenty years. At the same 
time, the Atlantic Alliance is extending its hold increasingly east-
wards, far from the NATO-zone provided for in Article 2 of the 
1949 Treaty. NATO has consistently advanced its positions towards 
Russia since the collapse of the USSR, undeniably creating a new 
cordon sanitaire around their former Cold War enemy. Since the 
fall of the Berlin Wall, American bases have multiplied through-
out the South-Eastern European area: Bosnia, Kosovo, Albania, 
Macedonia, Hungary, Romania, Bulgaria, not to mention Turkey 
since 1949 and Greece since 1952. The American military system 
is therefore deployed in the Balkans as a means of evacuating 
Western European bases and directing US strategy towards two 
key areas: the Middle East and Russia. The Balkans are only an 
intermediate zone in this global game, but only weakened states 
in this region could serve American purposes. In 2018, this has 
been achieved with the presence of more than 4000 NATO soldiers 
throughout Kosovo and Metohiјa, including nearly 800 Americans 
at the Bondsteel base, and Montenegro’s integration into NATO 
since June 2017, at the expense of the Montenegrin army, which 
has been reduced to less than 2000 soldiers.

CONCLUSION

The physical, political and moral destruction caused by 
NATO bombardments has led, twenty years later, to a real frag-
mentation of the small nations of the Western Balkans.

In Bosnia and Herzegovina, Milorad Dodik’s victory in the 
October 2018 parliamentary elections, securing an absolute major-
ity in the Republika Srpska entity and allowing him to join the col-
legial presidency at the central state level, has rekindled inter-ethnic 
tensions. Croatian Presidency member Zeljko Komšić used the 
victory of Serbian nationalist Dodik to bring Herceg Bosna’s proj-
ect back to the forefront. For his part, Bakir Izetbegović, head of 
15  Troude, A. (2016). Les Balkans, la fracture, Vevey, Xenia. pp. 83-111.
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the SDA and Prime Minister of the Muslim-Croat Federation, has 
increased oral provocations in favour of a Muslim nation.

In Montenegro, tensions between Montenegrins and Serbs 
only increased in the autumn of 2018. Following a controversy 
over the role of the Serbian army in 1918 - liberator for the Serbs, 
occupying force for Montenegrins - very heated debates in the 
assembly ended with the arrest of Medojević.

Finally, Macedonia is caught up in the settlement of the 
question of its name. Following the June 2018 agreement between 
Greece and Macedonia to open EU accession negotiations in 
exchange for the acceptance of the name “Northern Macedonia”, 
the Macedonian political scene was marked by severe turbulence. 
While President Ivanov refused to ratify the name change, part of 
the public expresses its attachment to the Macedonian identity, 
while the parliament has still not changed the constitution regis-
tering the name “Northern Macedonia”.

From a geopolitical point of view, NATO bombardments 
by Western powers were intended to take possession of energy 
corridors and underground resources in south-eastern Europe. But 
since the early 2010, the emerging powers of China, Russia and 
Turkey have developed a geo-strategic influence in the heart of the 
Balkans. South stream died as a result of EU pressure on one of the 
newly acceded countriеѕ, Bulgaria, which declared in November 
2014 that it no longer wanted Russian gas tubes. Putin then changed 
his mind and proposed the “Turkish stream” from January 2015, 
which would pass through Turkey, Greece, then Macedonia and 
Serbia. However, the EU is constantly exerting pressure on these 
countries in south-eastern Europe to prevent the Turkish stream 
from being built. Proposal of a hypothetical “Eastern Ring”, black-
mail on credits to Greece and other revamping of EU-US projects 
of the 1990s (TAP or TANAP) seem for the moment to dissuade 
Gazprom and the Russian government from starting major works.

On 15 January 2015, Vladimir Putin announced a dramatic 
turn of events, the change in South stream’s route by Turkey: he 
thus put an end to the procrastination of the supposed Serbian 
and Bulgarian “allies” and, like a chess player, responded with 
an oukaze to the sanctions policy conducted during 2014 against 
Russia. Is this the announced end of the South stream project? Putin 
is testing Europeans here, knowing that more than 40% of their 
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gas supplies come from Asia; but it also shows that Europe is no 
longer the bright one, so hoped for. Russia is increasingly turning 
to Asia, while China is moving into the Balkans. It has decided to 
turn Serbia into an energy platform. China will build two thermal 
power plants and a high-speed rail network between Greece and 
Hungary via Belgrade. In this new Eastern Question, the Balkans 
have become the European center of the Great World Energy Game.

BIBLIOGRAPHY

Bacevich, A. (2001) War over Kosovo: politics and strategy in 
global age, London, Cambridge University Press.
Bougarel X., (2001). Le nouvel Islam balkanique. Les musulmans, 
acteurs du post-communisme, 1990-2000, Paris, Maisonneuve et 
Larose.
Elsasser, J. (2005) Comment le Djihad est arrivé en Europe?.
Vevey, Xenia.
Raufer, X. (2000) La mafia albanaise. Lausanne, Favre.
Troude, A. (2016) Les Balkans, la fracture. Vevey, Xenia.
Troude, A. (2013). „Le Kosovo au cœur de la question des Bal-
kans“, Géostratégiques, n°38, pp. 129-140.
Troude, A. (2010). „La Serbie à la croisée des chemins: corridors 
énergétiques, privatisations et guerre du gaz“. Revue Géographique 
de l'Est, n°50/1-2.
Troude, A. (2016). La nouvelle question des Balkans, Politique 
internationale, n°150, pp. 135-152.
Troude, A. (2015). „Les Balkans occidentaux: enjeux énergétiques 
et intégration euro-atlantique“, Diplomatie n°73, pp. 30-35.
Marty, D. (12-12-2010). Traitement inhumain des personnes et 
trafic illicite d’organes humains au Kosovo. Strasbourg, Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe.
https://stratpol.com/serbie-pole-destabilit-balkans/
https://fr.sputniknews.com/international/201702151030108977 
-kosovo-forces-armees-despot/



38

УДК 327.51NATO:341.311(=163.41)(497.1)»1999»

Зоран Аврамовић
Институт за педагошка истраживања, Београд

СРБИ И НАТО БОМБАРДОВАЊЕ

Резиме

У раду се излаже социолошко-политичко 
тумачење дезинтеграције српског народa 
последње деценије ХХ века у којима је кључну 
улогу одиграо инострани чинилац сукоба - војни 
савез НАТО пакта. Анализира се начин на који 
је борба за националне интересе српског народа 
на простору бивше Југославије преокренута 
силом тзв. „међународне заједнице“ у злочин 
(и геноцид) коме се суди у Хагу. Рад је подељен 
у неколико делова. У првом се разматра порекло 
спољне и унутрашње агресије на Србе, у другом, 
сам чин НАТО агресије, у трећем – улога и 
смисао српских жртава током последњих десет 
година.
Кључне речи: Срби, НАТО, Хашки суд, идеја 
правде, саможртвовање.

„Исакович је у Бечу увидео да у Европи постоје два света.
Једно лице се показуjе дању. А друго ноћу.

Један свет, који се види, кад је дан. А други кад је ноћ.“

(Милош Црњански, Сеобе 2. 1966.стр. 213. Исаковичеве 
речи из 1752. године)
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1. НАТО ПАКТ КАО „ОТРОВНИ ПАУК“

Заборав је велики противник будућности. На однос једне 
струје политичке Европе према Србима, у ближој и даљој 
прошлости, треба стално подсећати како бисмо се рационално 
односили према долазећој историји. Разматрајући однос Европе 
према стварању држава на Балкану, Милош Црњански записује 
1930-тих: „За нас она никада није имала те симпатије, наш 
народ је све стварао у кукњави, у грозоти, ужасним жртвама. 
И скоро никад није чуо добре речи.“ Када би се, додаје писац, 
„скупило све оно што је говорено у иностранству о нашем 
народу ... то би био документ који данас не би могао да се 
слуша без гађења.“1

Ове речи Црњанског могле би се написати и данас. 
Разлика је само у обиму и методу деловања. „Отровни паук“ 
није Аустрија већ онај део света који је ушао у СФРЈ и разбио 
државу на штету српских националних и државних интереса. 
„Међународна заједница“ (заправо Запад и САД) није одмах 
ушла као војни агресор већ као непристрасни медијатор у 
решавању међунационалних односа. Резултат је да Срба више 
нема у Хрватској, у Републици Босни и Херцеговини тј. у 
Републици Српској Срби се третирају као мала деца - стално 
су под старатељством и уценама, а на Косову и Метохији Срби 
су протерани и још се држе на северу Покрајине и неколико 
енклава. 

Мрежа „отровног паука“ посебно се смотала око Косова и 
Метохије, идентитетски важне за српску државност и културу. 
Она није допуштала Влади Србије да сузбије тероризам 
албанских сепаратиста. Њихови миљеници су косметски 
Албанци и на то имају право на силу и бесправље. Али, питање 
је како нови паук легитимише своје деловање? Како он ради 
против Србије као суверене државе?

Основни циљ једног дела „међународне заједнице“ 
данас није толико разбијање државе уколико се ради о 
једнонационалним државама већ о стратегији њеног слабљења. 
По овој замисли потребно је ометати државу да остварује своје 
основне функције, а за то се користе разна средства. Један од 
начина је утицање на статус државе у међународним форумима, 
1  Црњански Милош (1989), Политички списи, Сфаирос, Београд.
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други начин је класична шпијунажа, трећи је примена казнених 
мера (економске санкције), стварање јавног мнења на кога 
утичу невладине организације својим „анализама“ и пројектима 
за промену власти у непослушној земљи. Овај нови облик 
утицања на слабљење државне самосталности је интересантан 
по томе што јавно промовише оно што тајно смишљају владине 
службе. Подсетимо, ове невладине организације („међународна 
кризна група“ - један од назива) разматрају питање ко треба да 
дође на власт у СР Југославији, шта учинити ако Милошевић 
поведе рат на Косову.

Идеолошки и политички инструменти слабљења 
државних функција су пре свега демократија, људска права 
и права националних мањина.2 У том погледу пример Косова 
и Метохије је парадигматичан. Током 1998. и 1999. године 
„међународна заједница“ (тј. Запад и САД) је спречавала 
државне органе Републике Србије да чувају ред и мир у 
Покрајини и да казни оне који су починили злочине убијања 
грађана и државних службеника.

То се чинило на више начина: изјавама, претњама, 
конструкцијом српске кривице. Изјаве страног фактора 
су биле концентрисане око изједначавања органа реда и 
сепаратистичких терориста и сталног упозорења о упореби 
„вишка силе.“ Примера ради: „Обе стране су тражиле 
неприлику и нашле су је.“ Или: „неприхватљива и претерана 
реакција полиције“. Или: „Не треба реаговати на провокације“ 
при чему се реч провокација користи за убиство које су 
починили терористи!

„Мисија“ Вилија Вокера, шефа верификационе мисије 
на Косову и Метохији остаће трајно забележен у историји 
антиморалне политичке праксе. После једног оружаног 
сукоба са албанским терористима у селу Рачак 16. јануара 
1999. године, овај верификатор је повео стране новинаре без 
обавештавања српских власти и на лицу места утврдио ко су 
починиоци, пресудио, позвао Хашки трибунал. Циљ је био 
јасан: одузети држави њене основне атрибуте и свести је на 
месну заједницу, а при том одузимати од ње све што се може 
– територију, материјално богатство, част, људе.3

2  Аврамовић Зоран (1998), Друго лице демократије, Филип Вишњић, Београд.
3  Аврамовић Зоран (2007), Срби у гету демократије, Орфеус, Нови Сад.
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2. ПЛАН РАЗБИЈАЊА ЦЕЛИНЕ СРПСКОГ НАРОДА

Нови освајачи света узели су за мету српски народ и 
политичко преуређење балканског простора. Њихове намере 
могу се препознати на основу политичког понашања (деловања) 
и камуфлираних изјава о плану распарчавања целине српског 
народа. Све оно што су америчка администрација и Запад, 
радили на простору бивше Југославије било је усмерено 
против суштинских српских националних, државних интереса 
и само из перспективе западних политичких планова могу се 
објаснити медијске харанге о Србима или ћутање (ликовање) 
приликом протеривања Срба из бивше Републике Српске 
Крајине, из Хрватске, Босне и Херцеговине, а на крају са 
Косова и Метохије. Империјалистички круг око српског народа 
затвара се планом разбијања СР Југославије. Тај наум, по 
тајним и јавним штабовима нових кројача светске мапе и нових 
господара, остварен је издвајањем Црне Горе из СР Југославије, 
отимањем Косова и Метохије, (на рачун наоружаних екстремних 
сепаратиста) и политичким силовањем Војводине (у којој су 
две трећине становништва Срби). Свако ко зна да политички 
посматра ствари откриће овакав сценарио Америке и Запада и 
без увида у детаље завереничких планова. Они се представљају 
јавности на разне начине. Треба се присетити карте СР 
Југославије на CNN-у са издвојеним називима Војводина, 
Србија, Косово и Црна Гора. Опака мрежа коју Запад плете 
око српског народа и његових виталних историјских интереса 
вуче конце из једног плана: треба ослабити везу Срба и Русије. 
Најпре треба истаћи чињеницу да је српски народ по вери 
најближи православној Русији, баш као што су Италијани по 
вери ближи Шпанцима него нама. У својој културној историји, 
Срби су се ослањали на православни Исток, трпели су утицаје 
Оријента, али су били отворени и за културу Запада. Међутим, 
у политичком мишљењу и понашању, српски народ се највише 
ослањао на властите снаге из којих су проистекле његове 
основне политичке вредности: слобода и независност. Огромне 
политичке жртве које су Срби дали у прошлом веку за своје 
ослобођење доказују фанатичну оданост реченим вредностима. 
Бранили су је и када је опасност долазила са Запада и Истока. 
Сетимо се 1914. године и аустроугарског ултиматума, 1941. 
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године и Хитлеровог освајања, 1948. године и политичког 
отпора стаљинистичком СССР-у, као и ретко храбар отпор 
НАТО армади 1999. године.

Ако се ишта зна о овим вредностима политичке историје 
српског народа, онда се мора опоменути онај круг невидљивих 
кројача светске мапе да Срби не могу под било каквим условима 
да пристану на своје комадање. Народ који је током целог ХIХ 
века крварио за своје ослобођење и уједињење, а који је толико 
страдао у прошлом веку неће ни по коју цену да пристане на 
план нових освајача света.

3. МЕДИЈСКА ПРИПРЕМА: ЛАЖИ О СРБИМА У 
СЛИЦИ И РЕЧИ

Догађаји на простору бивше СФРЈ показали су да 
у ратном времену употреба и злоупотреба медија постаје 
пресудна. Ово раздобље ће бити упамћено по медијском рату 
против Срба. Тај рат обухвата више типова лажи и неколико 
техника манипулације јавности која треба да поверује својој 
влади. Медијски рат против Срба се водио језиком обмана, 
језиком захтева, језиком претњи, језиком оптужби.4

Све је почело разбијањем СФРЈ 1990. године, када су 
политичка права Срба на самоопредељење квалификована као 
„агресорска”, а сви други као „жртве” којима Срби спречавају 
самосталност. Задатак медија био је да појачавају ову поделу 
и да интензивно шире лажи и манипулације о српском народу. 
Никада се не сме заборавити чињеница да су Хрватска и 
БиХ, као државе, настајале и да у том тренутку Срби нису 
могли, а да не искористе своје право на политички избор. Реч 
„српска агресија” имала је широко језичко друштво: рецимо 
„оружана побуна против Хрватске”, носи у себи поруку да 
су се Срби побунили против старе државе у Европи, а не да 
су ишли за својим политичким правима. Направљен је за ту 
прилику, са хрватско-германске стране, медијски маркетинг 
о хрватској демократији и српском комунизму, при чему је 
свако иоле обавештен морао да зна чињенице о хрватском 
национализму (шовинизму, усташтву) у обе Југославије и о  
 
4  Вуковић Слободан (2014), Етика западних медија, ИК Зоран Стојановић, Нови Сад.
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хрватским комунистичким господарима после 1945. године у 
СФРЈ. Није Србија била агрсор, већ су се Срби, као грађани 
Хрватске, супротставили Туђмановој власти 1990. године.

Свесна медијска лаж је била вест о концентрационом 
логору у Приштини. У прилог томе је и текст из Њујорк 
тајмса објављен 7. јуна 1998. године: „Срби бомбардују села и 
спремају се да са Косова протерају 1.8 хиљада Албанаца. Врше 
се масакри над Албанцима и прави се талас избеглица.“5 Ове 
медијске лажи се оспоравају на најбољи начин чињеницама: 
покаже се стадион, или статистичке књиге у којима се може 
прочитати да нема толико Албанаца на КиМ. С друге стране, 
медијско скривање се обавља игром језика или игром именовања 
ствари. Рецимо, за албанске терористе се пише да протестују, 
да користе метод „удри и побегни”. Језиком се скрива права 
природа терориста, прави се од њих невина жртва. Такође, 
формулација попут „српски геноцидни напади на ненаоружано 
албанско становништво”6 скрива државну обавезу полиције да 
се боре против оних који нападају територију и суверенитет, 
а под изразом српски, напади се квалификују као геноцидни, 
а албанско становништво као ненаоружано. У критици овакве 
медијске лажи треба користити значење појма и емпиријске 
чињенице. Медији праве злочин појма ако легално деловање 
снага реда квалификују као геноцид. Они геноцидом називају 
борбу против наоружаних банди.

Поред политичких медијских лажи постоји и поремећај 
мишљења схваћеног као увиђање односа и веза у стварности. 
Изјаве да су Срби криви за избијање два светска рата је 
поремећај мишљења, или да „Срби убијају Албанце зато што 
су Албанци”, или „НАТО бомбардује Србе да би одбарнио 
вредности Европе”, или „НАТО не ратује против српског 
народа”, већ против његове власти која је изабрана и која има 
своје противнике у држави. Пресне политичке и медијске лажи 
са огромним последицама по егзистенцију српског народа...

5  Интернет: https://www.nytimes.com/1998/06/07/world/serbs-keep-shelling-kosovo-villages-
despite-threat-of-sanctions.html
6  Вашингтон пост од 11. маја, 1998
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4. УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ НАТО БОМБАРДОВАЊА 
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ (СРБИЈЕ)

Против СР Југославије 24. марта 1999. извршен 
је необјављени ратни напад од стране НАТО пакта. Тај 
необјављени рат, по количини оружја, интензитету удара, 
обиму циљева, остаће сасвим сигурно, запамћен у историји 
ратовања. На народе СР Југославије и његова материјална 
добра, бачено је експлозива који је раван 8 атомских бомби, а у 
разарању се нису бирали циљеви будући да готово нема објекта 
који није оштећен или разорен. Природна средина такође 
није била поштеђена: црнело се небо над СР Југославијом од 
запаљене нафте, азота, и других хемијских препарата. Шуме 
су гореле, домаће и дивље животиње убијане. То и није био 
рат, колико злочин рата. Даноноћно бомбардовање је личило 
на крвожедност. Степен суровости, бестијалности са којим је 
НАТО разарао СР Југославију тешко је разумети, ако се зна 
да СР Југославија није погазила било који међународни закон. 

Оваква форма злочина рата налаже нам разматрање 
питања његових узрока и разлога. Да ли се може наћи разумно 
оправдање за оволики степен бестијалности рата? Или се цела 
ствар може објаснити емоцијом колективне мржње према 
српском народу?

Одговор на ова питања треба потражити у ближој 
прошлости разбијања бивше Југославије. Почетком 1990. 
направљена је политичка матрица о Србима „агресорима” 
и не-Србима „жртвама” која се одржавала пуну деценију. 
Таква политичка оптика разбијања СФРЈ била је темељ за 
практично и медијско уобличавање антисрпске политике од 
стране Запада (САД и Западне Европе). Одмах треба уклонити 
једно замагљивање чињеница. Политика Запада према Србима 
је била формално образлагана неслагањем са владајућом 
политиком у Србији тј. са Слободаном Милошевићем, како 
то непрестано понављају у политичким центрима Европе. 
Међутим, суштински, то је била политика против целог српског 
народа, а то се може једноставно доказати чињеницом да су 
Срби излазили на изборе и да су већину гласова добијали 
социјалисти. Другим речима, Милошевићева власт је била 
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легитимна и легална, није била узурпаторска, без обзира на све 
оправдане приговоре о ваљаности изборног система, медијске 
равноправности, материјалних претпоставки итд. 

Атмосфера политичког антисрпства која се десет година 
ширила Европом (и светом?!) односила се на оно што је 
унутрашњи политички простор Србије и Црне Горе. Имали смо 
ситуацију да се некоме у иностранству није допадао персонални 
фактор власти у Србији. Та ситуација је стара колико и историја 
држава - увек је било владара у државама којима се нису 
допадали системи и људи власти у другим државама и тако 
ће бити и убудуће. У случају Срба, то непријатељество је било 
интензивно и дуго, тако да је морало некуда да води. Ако се 
није могло зауставити онда је морало да припреми терен за 
прелазак на „другу фазу” непријатељства - примена грубе 
војне силе. За ово друго потребни су ипак некакви разлози. 
Да ли их је било?

4.1.  Узроци

Пођимо од правног разлога. НАТО агресија на СР 
Југославију ће остати упамћена по невероватном обиму 
кршења међународних и националних закона. Сва релевантна 
правна докуманта бачена су под ноге целом свету. Прекшена 
је Повеља УН о употреби силе против суверене државе, 
Општа декларација о људским правима, Међународни пакт 
о грађанским и политичким правима, Хелсиншка повеља из 
1975. године, Међународна конвенција о заштити државника, 
Женевска и Бечка конвенција, а у току бомбардовања закони рата 
(убијање цивила, разарање низа цивилних објеката, оштећења 
електросистема, итд.), опасно угрожавање природне средине. 
Поред ових прекршаја, агресија НАТО пакта је остварена и 
гажењем националног устава (Немачка као пример) и гажењем 
властитог статута самог НАТО пакта.

Чињенице говоре да за агресију НАТО пакта на СР 
Југославију није било ниједног правног (међународног) 
разлога. Преостаје нам да размотримо друге могуће „разлоге“ 
који су по значају аргументације далеко испод правне норме 
политичког живота, а спадају у домен политичке воље или 
„политике која настаје”. У основи сваке политике налази се 
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неки тип материјалног интереса. Концепт „новог светског 
поретка” није смишљен ради испуњавања доконости 
политичких елита Запада већ је то форма ширења интереса 
економије и моћи САД и Запада. Нема никакве сумње да је 
интерес војне индустрије да у највећој мери профитира у рату 
НАТО пакта против СР Југославије. Идеја да се тржиште и 
расподела моћи контролише из једног центра наилази на 
отпоре који се различито политички образлажу. За сламање 
тих отпора користи се НАТО, а планови стратега овог савеза 
напуштају одбрамбене и прерастају у офанзивне комбинације. 
Срби су се нашли на том путу НАТО експанзије. Нашли су се 
зато јер је то желео НАТО савез, а не Срби. У ширењу својих 
институција и људи према Истоку, НАТО је могао да заобиђе 
Србију, а могао је и да изабере мукотрпан пут убеђивања Срба 
да у неким стварима направе компромис. Изабран је трећи пут, 
пут бестијалног бомбардовања. У том сипању бомби интерес 
је имала војна индустрија и војни сектор друштва: извели су 
војну вежбу, испробали оружје, и оправдали постојање војног 
савеза. 

Западни политичари су у низу својих изјава потврдили 
шта је био суштински разлог бомбардовања српског народа 
- лајт мотив је био да Запад неће дозволити опстанак 
нецивилизацијских вредности и да је то заправо рат за 
некакву цивилизацију. Формално, post festum оправдање 
за бомбардовање је нађено у спречавању „хуманитарне 
катастрфе” косметских Албанца, као да других народа није 
било на Космету.7

Политички разлог би могао да се идентификује у 
тежњи за новом расподелом моћи у свету. Србија је својом 
независном политиком сметала „новом светском поретку”, 
али није никог угрожавала. Али, свакој тежњи да се промени 
однос политичких сила у држави или између држава, није 
загарантован успех. Он зависи од спремности и уверености 
сваке од стране да није на добром путу. Покушај Запада да 
војном силом промени људе и институције власти, не може се 
никаквим правним и моралним разлозима оправдати.

7  Радиновић Радован (2015), Карактер ратова за разбијање Југославије, Београдски 
форум за свет равноправних, Београд.
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У овако одређеном политичком контексту, не сме се 
занемарити освајачки нагон западног човека који тражи свој 
„маневарски простор”. Он не мирује, тежи ширењу новчане 
империје и политичкој доминацији. Идејно се историјски 
различито легитимисао, али од краја феудализма, са К. 
Колумбом, почиње епоха колонијализма и тај историјски 
период морао је да остави трага на политички лик западног 
човека. Србија се нашла на путу новог „демократског” освајања 
света.

Идеолошка и политичка прикривања НАТО агресије 
можда су требала да послуже и за нове војне вежбе. Војна 
индустрија се развија, стварају се нове војне технологије и 
морају се пронаћи полигони за њихово испробавање. Ратови 
на простору бивше Југославије су послужили да се оружје 
испроба посредно, преко зараћених страна. У БиХ 1995. године, 
а особито НАТО агресија 1999. године на СР Југославију су 
показали све могућности ваздушног рата којима располаже 
Запад.8

Покретач НАТО агресије могао би се тражити и у 
политичкој психологији. Поступци политичко-војног врха 
НАТО пакта су били руковођени осећањем мржње према 
Србима. Генерални секретар НАТО савеза, Хавијар Солана 
јавно је изјављивао да треба нанети патњу Србима. Овоме би 
могла да се дода претпоставка и емоција освете за неуспех 
војног плана. Није искључено да је НАТО пакт рачунао да 
косметски Албанци одмах по започињању бомбардовања ступе 
у акцију и створе „слободну територију” на Космету, на коју ће 
се спустити НАТО снаге. Званични извештаји југословенских 
власти говоре да је у првим данима НАТО агресије било 
жестоких окршаја са шиптарским терористима на Космету9 
што потврђује претпостваку о тесној сарадњи НАТО и тзв. 
ОВК. Када је оружана албанска банда претпела потпуни пораз, 
НАТО се разбеснео због пропадања потенцијално кључне 
тачке војног плана. Отуда тако бестијално разарање и убијање 
српског бића. То НАТО убијање морало је да има и негативну 
емоционалну подлогу.

8  Кнежевић Милош (1999), Крстарећа демократија, ДП Ђуро Салај, Београд.
9  Политика, 3 мај 1999
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Сваки догађај у историји дође и прође. Тако и сваки рат 
има свој почетак и свој крај. НАТО агресија на СР Југославију 
засигурно ће остати посебно поглавље у историји ратовања, 
али заузеће и посебно место у модерној епохи. Наша анализа 
узрока НАТО бомбардовања Србија показује да није било 
ниједног правног и моралног основа за агресију на српски 
народ. Покретаче НАТО агресије треба тражити у политичкој 
вољи политичара НАТО држава и антисрпским интересима. 
НАТО је оценио да су његови савезници сви осим Срба. Овоме 
треба додати и антисрпске предрсуде из прошлог и овог века 
које су производили Енглези и Аустријанци.

4.2.  Последице

Чињеница да је НАТО у рату против Југославије прекршио 
све међународне законе, да су то учиниле државе са дугом 
политичком традицијом и које се представљају као коловође 
демократије, изазива дубоки немир и зебњу за историју која 
долази. Са правног становишта, свет губи сигурност. Војна 
сила појединих држава није под међународном контролом. УН 
је уздрамана. На низ апела која је упутила влада СРЈ (у вези 
претњи, чина НАТО агресије, еколошке катастрофе, атентата 
на шефа државе итд.) ова организација је ћутала. Како ће свет 
прећи преко овог догађаја? 

У околностима међународне правне анархије, НАТО јача 
и шири се. Према ком циљу? Према Русији и Кини, Азији, 
Африци. Латинска Америка је стављена под контролу САД.

Са дивљачким НАТО бомбардовањем свет се нашао 
први пут на апокалиптичкој раскрсници. САД и НАТО су 
згазиле међународни правни поредак у условима нуклеарног 
наоружања. САД је постала заробљеник својих доктрина по 
којима свет треба уредити тако да Вашингтон одлучује о свим 
међународним и унутарполитичким питањима држава широм 
света. Ова политичка амбиција САД није ником озбиљном 
непозната. Проблем је у томе што она може да се оствари 
на два начина: добровољним пристанком суверених држава, 
дакле држава које се одричу свог суверенитета или класичном 
употребом оружја. Овај други пут наишао је на препреку у 
српској држави и народу, Срби нису пристали на лидерство 
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САД и зато су добили кишу бомби и понављање Хирошиме. 
А шта тек рећи о државама са огромном историјском и 
политичком традицијом? Зар је могуће да једна скоројевићка 
САД, без националне историје и идентитета освоји једну 
Русију или једну Кину, најмногољуднију државу света? Онај 
ко гаји такве амбиције мора да има поремећај политичког 
мишљења. Такав пројекат никада неће успети. Савремени свет 
може да функционише само као договор великих и малих, 
може да опстане помоћу ближе сарадње између пријатељских 
држава и интересне сарадње између држава које то нису.10

Једна од последица НАТО бомбардовања Срба биће и 
пораст политичке изолације САД и Запада у свету. Већ по 
почетку бомбардовања било је јасно да велике силе неће 
нипошто тако нешто одобрити. Низ малих замаља неће гласно 
одбацити НАТО метод, али ће гледати да га не подржи. Онај 
који хвали бомбе увек га може употребити против пријатеља и 
непријатеља. Треба очекивати, посебно од неевропских држава, 
дистанцирање од ближе сарадње са НАТО државама и владама. 
Страх за сопствену безбедност је логичан, после кршења свих 
међународних закона. Лидерима НАТО држава остаје да се 
састају у Бриселу, да се групно сликају, да телефонирају по цели 
дан и шаљу политичке поруке. За то време, многи политичари 
и политички мислећи људи ће се питати какве су то владе 
НАТО држава које могу да изазову малтене нуклеарни рат 
због подршке једној терористичкој групи косметских Албанца. 
Какав је то квалитатет политичара који користи гнусне лажи 
против једног народа који има најдубљу политичку традицију 
на Балкану, који није освајачки, који спада у најхрабрије народе 
Европе, а за рачун једне струје насилника међу Албанцима на 
Косову и Метохији?

5. КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА НАТО АГРЕСИЈУ НА СР 
ЈУГОСЛАВИЈУ?

Ниједан људски чин није лишен одговорности, а поготову 
чин рата. Ко је запалио искру рата тај мора да понесе бреме 
одговорности. Да ли онај ко је говорио да треба бомбардовати 
Србе или онај ко је то учинио?
10  Чомски Ноам (1994), Шта то хоће Америка, Институт за политичке студије, Београд.
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На нивоу вербалне одговорности, налазе се сви они који 
су тражили и оправдавали евентуални чин бомбардовања Срба. 
У том кругу одговорних налазе се интелектуалци и политичари 
са Запада који су позивали владајуће структуре држава НАТО 
пакта да бомбардују Србе. Посебно место у вербалном аспекту 
одговорности заузимају они косметски Албанци који су као 
грађани Србије и СР Југославије јавно говорили и писали о 
потреби да НАТО бомбардује Србе. Чак су захтевали тако 
нешто. Са моралног становишта, њихова одговорност се 
одмерава према последицама које производи њихов захтев, а 
не према тежини разлога који су их руководили у призивању 
НАТО бомбардовања. Претпоставимо да је њихов положај 
био тежак (а није био ни правно ни друштвено) и да их је то 
определило да призивају НАТО пакт да изврши агресију на 
СР Југославију. Међутим, ако су последице агресије такве да 
је штета удесетостручена од оног проблема који је наводно 
требала да реши, нема никакве дилеме у погледу преузимања 
терета одговорности. Ти косметски Албанци који су узвикивали 
и писали позиве НАТО директно су одговорни за страховита 
разарања СР Југославије.11 Њих не ослобађа изговор да су они 
само тражили бомбардовање, а нису га чинили.

Иста аргументација је применљива и на оне политичаре 
и генерале који су донели одлуку да се Срби бомбардују. 
Она је транспарентна и по захтеву и по учинку. На пример, 
„Британија тражи бомбардовање војних циљева у Југославији 
у Савету безбедности.”12 Оног тренутка када се одлука донесе, 
одговорност је идентификована и неотклоњива. Могли би се 
владајући политичари и генерали оправдавати да су хтели да 
казне зле Србе, али уколико је скуп последица НАТО агресије 
далеко већи од почетних намера, одговорност се не може 
избећи. 

Одговорност и оних који су тражили бомбардовање и оних 
који су одлучили да бомбардују вишеструка је. Поред моралне, 
она је и правна и политичка. У процесу идентификације 
одговорности мора се поштовати начело индивидуализације. 
Тачно се зна име и презиме онога ко је учествовао у злочину. Па 

11  Кратко поређење са Србима у Хрватској и БиХ: они нису тражили да се Хрвати или 
муслимани бомбардују од било кога, већ су само тражили своја права.
12  Данас, 9. јун 1998
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ипак, не треба мислити да нема колективне одговорности. На 
ту страну људског понашања подсетио је и Лешек Колаковски у 
једном есеју. Сваки народ живи са својом традицијом са својим 
успоменама у прошлости које могу бити добре и ружне. Разуме 
се, ми не можемо бити одговорни за поступке својих предака. 
Данашњи Немац није одговоран за Хитлерово зло. Међутим, 
уколико као народ, национални колектив, радо прихватамо оно 
што је добро у нашој традицији онда морамо да прихватимо 
и зло које су починили наши преци. „Нисмо лично одговорни 
за своје претке, али ако верујемо у то да је народ духовна 
и морална целина, да кроз време чува свој идентитет, иако 
поколења умиру и друга долазе уместо њих, онда је добро 
веровати да поред личне одговорности постоји и колективна тј. 
народа као континуиране целине.”13 Колективна одговорност је 
потребна ради моралног здравља народа. Без ње нећемо бити 
способни за отпор када настану неке нове и у извесном смислу 
сличне ситуације, када треба бранити достојанство народа. 

Ова теза Колаковског може се потврдити и из перспективе 
најновијег искуства. Од 1990. године, током разбијања СФРЈ, 
на политичкој сцени су се појавиле националне заједнице 
које нису прихватиле колективну одговорност за зла која су 
починили њихови преци. Узмимо примера ради, Хрватску, 
косметске Албанце, муслимане и Немце. Само пре педесет 
година, у фашистичком злу учествавале су хрватске усташе и 
оставиле злочин Јасеновца, албански балисти, муслиманске 
ханџар дивизије и хитлеровска Немачка. Већи делови ових 
нација учиниле су страшно зло српском народу. Од 1990. 
до 1999. године, политичари ових заједница опет чине зло 
српском народу, убијају га и разарају му материјалну културу. 
Понављање зла може се објаснити аргументом Колаковског. 
Ти народи нису преузели колективну одговорност за оно што 
су учинили њихови политички преци. Ако се поновила слична 
ситуација агресије на Србе, а без унутарнационалног отпора, 
очигледно је да у политичкој култури тих народа није заузела 
своје место и тамна страна националне историје. Они нису пред 
самима собом поставили питање националне одговорности. 
Тако терет зла националне прошлости њих не оптерећује и 
зато су способни за нова зла. Издвојимо само пример Хрвата и 

13  Колаковски Лешек (1997), Мини предавања о макси стварима, Плато, Београд.
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Немаца. Чак да је у питању велико српско зло, рецимо агресија 
на Албанију (најтежи прекршај међународних закона), Хрвати 
и Немци не би смели ни у којој форми да учествују у кажњавању 
Срба. Да нација која је пре само педесет година извршила 
геноцид над Србима и која је окупирала Србију 1941. године 
при том убивши неколико десетина хиљада невиних лица, сада 
учествује у незаконитом бомбардовању српског народа може 
се објаснити околношћу да те нације нису примиле колективну 
одговорност за прошла зла. Зато их обнављају.

НАТО агресија је показала и своју немоћ. Против 
најмодернијег и најмасовнијег војног удара на једну малу 
државу, устала је морална и духовна снага народа. Срби су 
поново потврдили истину да сила има своје границе не толико 
у свом и туђем оружју већ у моралној спремности народа 
да прихвати сваку жртву у циљу свог опстанка и одбране 
достојанства. Срби су јединствено стали у одбрану своје 
националне части и државне традиције а не да би бранили 
своју власт од непријатеља. Људи пролазе а народ остаје.

6. КАКО ЈЕ НАТО „ПОБЕДИО“ СРБЕ?

Рат НАТО пакта против Срба, од 24. марта до 10. јуна 
1999. године, по свему је атипичан. То је компјутерски рат 19 
држава притив једне државе која није извршила агресију на 
неку другу земљу. Команданти и официри нису били на војном 
фронту већ у фотељама, испред великих екрана за навођење 
ракета. Авиони су летели ноћу и просипали свој смртоносни 
товар.

Циљеви бомбардовања су били дефинисани као 
војни, а гађани су сви цивилни објекти школе, фабрике, 
телекомуникације, путеви, мостови, цивилне куће, а убијани су 
и деца, жене, старци и све то називано „колатералном штетом”. 

Рат НАТО пакта против Срба, био је наставак медијског 
и економског рата који се одвијао готово једну деценију. Ретко 
ће се наћи народ који је тако усионо био изложен увредама 
и клеветама. Ретко ће се наћи народ који је тако сурово био 
подвргнут економским санкцијама. Ретко ће се наћи народ 
који је тако медијски сатанизован. Бомбардовање започето 24. 
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марта уследило је као завршница рата Запада и САД против 
Срба који је вођен другим средствима.

Како се завршио тај рат? Да ли је НАТО победио? На ово 
питање нема одговора који би осоколио НАТО пакт. Класичног 
војног сукоба и није било. Бомбе су бацане из далеких висина, 
а војска СР Југославије чврсто је држала своје позиције на 
терену.14 Успешно је пружала отпор у противавионској борби, 
а то признају и војнополитички штабови НАТО пакта.

Стратези НАТО пакта могу себи да ласкају да су 
остварили свој циљ: повлачење војске СР Југославије са 
Космета. Ако је то победа, како је остварена? Остварена је 
на најподлији и најнеморалнији начин. Нису се сукобиле 
војске већ је посредством уцене опстанка целог народа, НАТО 
принудио власт да повуче војску са Космета. НАТО је почео 
да бомбардује електропостројења и тиме директно запретио 
животу целог народа. Нестајала је струја, нестајала је вода, 
а тиме и основни услови за живот. То је објашњење НАТО 
„победе”. Када нису успели да сломе војни отпор, када нису 
успели да осујете невиђени отпор народа, НАТО стратези су 
егзистенцијално угрозили целокупан народ.

7. СРБИ КАО ЖРТВЕ

Историја ће записати да су се, у последњој деценији другог 
миленијума, европске владе са америчком администрацијом 
на челу, надметале у избору и примени средстава мучења 
целог српског народа.15 Удружене владе просвећеног Запада 
употребиле су све могуће облике кажњавања једне нације: 
економске, политичке, културне, спортске, дипломатске, војне. 
Будући читалац европске историје питаће се откуда толика 
бруталност у времену „тријумфа демократије”, зашто се 
либерална Европа толико мешала у унутрашње ствари једне 
мале државе, и шта су то учинили Срби да би се гурнули у гето.

Историју не пишу само победници. Ни победе нису 
вечне, нити су остварене часним средствима. Време је једини 
прави судија. Неки који су пожурили да напишу слику догађаја 

14  Радиновић Радован, Карактер ратова за разбијање Југославије, нав. дело.
15  Ранковић Миодраг (1998), Социологија и футурологија, ИСИ, Београд.
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на Балкану, већ су ухваћени у лажи или су остали непримећени. 
А шта се заправо догодило са Србима у процесу разарања 
бивше југословенске државе?

Када су, пре скоро тридесет година, политички 
представници националних и етничких заједница одлучили да 
напусте југословенску државу, српска нација је, по ко зна који 
пут у историји, морала да прихвати жртву за одбрану својих 
циљева и права. Независно од појединачних и партијских 
опредељења, ми смо се као народ нашли и још увек се налазимо 
у ситуацији да прихватамо улогу жртве коју су нам намениле 
оне државе у свету које „имају батину у руци и кесу пуну 
новца.“16

Растурање бивше државе текло је без икаквих политичких 
начела, а такав приступ најдалекосежније је погађао српски 
интерес. Србима се двадесет година наноси грандиозна 
неправда. На ту неправду могло се одговорити на два начина: 
или је прихватити или јој се супротставити. Онај први избор 
можда је обећавао више пара и потрошње, али засигурно мање 
достојанства и морала. Други избор је био одбрана слободе 
националног опредељења, али то је значило свесно прихватање 
жртве. Она се прихватила јер је тако „налагао” национални 
карактер српског народа. Да ли је могло бити другачије? 
Филозоф би рекао да увек постоје различите могућности за 
одговор на конкретну ситуацију. Таквих могућности је било, 
али опет је све ствар избора. Да ли је могла историја Срба 
кренути неким другим путем? Тешко. Не зато што бисмо 
робовали крутом детерминизму историје, већ што је изазов 
грандиозне неправде био огроман.

Основни политички мотив интервенције „евроамеричке“ 
групе држава на бившу Југославију био је да афирмише 
несрпске државне творевине, а да сузбије српске државне и 
националне интересе (кроз цепање самог српског националног 
бића). Оваква намера се остваривала комбинацијом јавних 
и тајних порука о цепању бивше државе на антисрпским 
претпоставкама.

Присетимо се Бадинтерове комисије која од унутрашњих 
административних линија прави међудржавне границе. 
16  Аврамовић Зоран, Срби у гету демократије, нав. дело.
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Присетимо се неуспеха Кутиљеровог плана из 1992. године 
под директним утицајем Вашингтона. Присетимо се НАТО 
бомбардовања српске војске од 1994. до 1999. године. 
Присетимо се производње „косовске кризе” под контролом 
НАТО држава...

У уједињеном нападу на српске интересе све те државе 
су мирно прешле преко демографских промена под дејством 
њихове политике: Срби су истерани из Српске Крајине, из 
Сарајева, са Косова и Метохије. Срби из Крајине и Босне су 
хтели да остану у постојећој држави и зато су били прогнани 
са својих вековних територија. Албанци са Косова и Метохије 
су планирали да се уједине са Албанијом и зато су награђени 
изгоном Срба са Косова и Метохије под окриљем НАТО и УН.

Грандиозна неправда према Србима достиже врхунац са 
албанским фактором кризе. У Покрајини се мирно живело све 
до 1997. године. Ко год је био у том делу Србије могао је да се 
у тако нешто увери својим чулима. Групе косметских Албанаца 
узимају почетком 1998. године оружје у руке пошто им је, са 
стране, дато зелено светло и нападају органе реда и цивилно 
становништво (отмице, паљевине, убиства). Влада Републике 
Србије у складу са уставом и законом сузбија деловање 
терористичких група косметских Албанаца. Пропаганда НАТО 
држава даноноћно пуни главе својим грађанима да српске снаге 
ратују против цивила. Спрема се НАТО агресија на Србију, од 
албанских избеглица се прави историјска представа, и после 
78 дана непрекидног бомбардовања свега постојећег у Србији 
улазе НАТО трупе под окриљем УН. И шта се дешава? Зверски 
лов на Србе. Приштина је испражњена од Срба. Убија се старо и 
младо, отимају се Срби, пале се куће као да су шибице. Погром 
са елементима геноцида. А све то уз надзор оних који су дошли 
да донесу правду за све становнике Космета. Ово је, међутим, 
само једна страна деловања евроамеричких држава на простору 
бивше Југославије. Њихово помагање несрпских националних 
и државних циљева је више него транспарентно. Друга страна 
је истовремено кажњавање целог српског народа. Десет година 
се држе санкције на све и свашта, на само постојање једног 
народа. Такав метод решавања регионалних проблема ће 
засигурно ући у историју као пример екстремно бескрупулозне 
политике. Док се са Косова и Метохије геноцидно затиру 
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Срби, ЕУ и америчка администрација појачавају кажњавање 
Србије и грађана Србије! Они од Срба праве грађане другог 
реда и то оправдавају „људским правима”, „демократијом”, 
„универзалним вредностима.”17

У сучавању са таквом, десет година дугом, колосалном 
неправдом Срби су морали да прихвате сопствену жртву 
иначе би одустали од оних вредности које утемељују 
социјални и политички живот: правда, слобода, једнакост, 
истина. Неконтролисана сила и богатство не маре пуно за 
ове вредности. За њих су то само средства за увећавање силе 
и богатства а за Србе, како показује протекло време, смисао 
постојања. Управо због тога српски народ је прихватио жртву. 
Има ли неко друго објашњење за српски став у протеклих 
десет година?

Политички избор већег дела Срба данас исти је као и 
пре двадесет година: или слобода и правда или вазалство и 
прагматика долара. Нема ниједног разлога због којег би Срби 
одустали од борбе за своја права и интересе. Наш народ мора 
издржати у одбрани оних вредности због којих су се генерације 
и генерације жртвовале. Усамљеност у коју смо били гурнути 
поднета је храбро. Срби се морају борити за своја права и 
слободе све док их непријатељско окружење не призна. Јер, 
не ради се о нашем освајању већ о одбрани од освајача. Он ће 
освојити онолико колико му народна воља и свест допусти.

Одакле је потекла морална и духовна снага српског 
народа? Она није тренутни производ већ извире из историјског 
постојања Срба. Духовна и морална мрежа српства, да 
подсетим на речи Милоша Црњанског, плете се од Светог 
Саве. Осам векова!

Али, у нашем народу има и оних политичких снага 
којима слобода и правда за нацију нису врхунске вредности. 
Такав је био већи део бившег ДОС-а на власти у Србији. 
Уз обилату страну материјалну и политичку помоћ, а на 
грешкама Милошевићеве власти, успели су да добију изборе 
септембра месеца 2000. године. Поред низа критичких оцена 
о тој власти једна се не помиње - та власт ниподаштава и ћути 
о жртвама које је наш народ поднео у протеклих двадесет 
17  Чавошки Коста (1996), Хаг против правде, Центар за српске студије, Београд.
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година. Она се заправо руга отпору који је пружен новом 
демократском колонијализму и који је подржан у једном 
делу иностране јавности. Диван морални осећај - бити ја, 
у општем међународном униформисању идеја, понашања, 
ставова, вредности, за власт бившег ДОС-а је био безвредан 
чин јер се „не може супротстављати целом свету.“ У томе 
је била сагласна са оним делом иностранства које није било 
наклоњено српским државним и националним интересима.
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Resume

This paper presents a sociological and political 
interpretation of the disintegration of the Serbian 
people in the last decade of the 20th century, in 
which the foreign factor of the conflict - the NATO 
military alliance - played a key role. The way in 
which the struggle for the national interests of 
the Serbian people in the territory of the former 
Yugoslavia is overturned by the so-called force is 
analysed. The paper is divided into several parts. 
The first part examines the origins of external and 
internal aggression against Serbs. In the second, 
the act of NATO aggression is explained and the 
third part analyses the meaning of the victimhood 
for Serbs over the last twenty years.
Keywords: Serbs, NATO, Hague tribunal, idea of 
justice, self-sacrifice.
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КОНТЕКСТУ

Љубиша Митровић, Алекса Поповић  Сажетак

У раду се полази од тезе да се историја ствара 
системом акција друштвених актера. Најпре 
је донет методолошки осврт на проблеме 
изучавања савремене историје, која је 
умногоме испреплетена са политикологијом и 
социологијом. Потом се констатује да живимо у 
ери убрзања историје и обнове неоимперијалне 
стратегије геостратешких игара, а пре свега, 
евроатлантиста, који би да, за интересе крупног 
капитала, деле и реколонизују светске ресурсе. 
У овом контексту, анализирају се узроци и 
последице НАТО агресије на СРЈ 1999. године 
у геополитичком кључу и указује на њене 
импликације на међународне односе, развој 
и мир у свету. У посебном фокусу налазе се 
друштвене промене у постсоцијалистичком 
друштву Србије и однос актера у међународним 
односима, као и савремене контроверзе око 
статуса АП КиМ и одбране суверенитета Србије.
Кључне речи: НАТО агресија на СРЈ 1999. године, 
Србија, мултикултурални свет, геополитика и 
геостратегија, савремена историја.
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Мудрости, наше зоре касно свићу!
Немамо права на заборав и ћутање!

1. О ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИМ ПИТАЊИМА 
ИЗУЧАВАЊА САВРЕМЕНЕ ИСТОРИЈЕ

Теме из области савремене историје налазе се на самој 
граници истраживања историје, социологије, политикологије, 
правних и економских наука.1 У том погледу, настаје проблем 
скраћивања историјске временске дистанце, тј. периода 
потребног да би се одређени историјски процес завршио, 
како би био проучаван методама историјске науке. Временска 
дистанца омогућује сагледавање историјског процеса у целини, 
његових узрока, његовог тока, завршетка и последица.2 
Међутим, историографско изучавање најновијих догађаја 
(односно, догађаја од којих у тренутку проучавања није прошло 
најмање тридесет година) могуће је ако се историја схвати као 
континуитет, као непрекинути процес, где посматрани догађаји 
не представљају окончање, већ су само делови историјског 
трајања. Научно проучавање савремене историје присутно је 
и у домаћој и у иностраној науци још од почетака критичке 
историографије. Међутим, при проучавању савремене историје, 
потешкоће често настају у формулисању психолошке дистанце, 
тј. одвајања личних осећања, тежњи, настојања, васпитања, 
па и друштвеног бића сȃмог аутора од времена у коме живи и 
ради, а у ком се истовремено одвијају процеси и догађаји које 
он научно проучава3. 
1  Г. Н. Бибиков, Л. В. Бибикова, Методология савременой истории. Историографический 
очерк, Москва 2011; F. Addeo, P. Diana, La méthode des „histoires“ : une approche mixte de la 
collecte et de l’analyse de données sur les valeurs, Cahiers de praxématique 54-55/2010, 263-282.
2  Узета временска дистанца од тридесет година, често није довољна да би се одређени 
историјски процес сматрао завршеним. Поједини историчари настоје да као минималну 
временску дистанцу узму период од најмање педесет година. Ипак, динамика историјског 
процеса не дозвољава овако строго дефинисање временске дистанце, те се једино кроз научно 
сагледавање читавог процеса, може установити да ли је посматрани историјски процес 
окончан, ма колика била временска дистанца у тренутку проучавања.
3  Историчар савремене историје не може да оствари хронолошку, историјску, географску 
и друштвену, већ једино психолошку дистанцу. Од успеха у остварењу ове дистанце, зависи 
успех читавог његовог историографског рада. Више у: Аndrej Мitrović, Klio pred iskušenjima 
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Историјско сазнање свакако је резултат истраживања 
историјских извора, те се знање о прошлости, па и 
савремености и савременој историји, не може сагледавати 
као дȃтост sui generis, већ увек као више или мање успешна 
интерпретација историјских извора.4 Управо при проучавању 
савремене историје, до изражаја долази структуралистичка 
теорија историографије, јер концепт ове теорије, ослоњен 
на сагледавање процеса дугог трајања омогућава стављање 
савремених догађаја у непрекинути историјски ток. Савремену 
историју је готово немогуће редуковати на политичку 
фактографију, на хронику политичких чињеница, понајвише из 
разлога доступности извора економске, друштвене, културне, 
поткултурне и друге стварности савременог света и њихове 
познатости, као и пријемчивости савременику. Доступност 
разноврсних извора, иако често управо они најважнији нису 
доступни истраживачу савремене епохе, доприноси увиду у 
дубинске покретаче политичких токова на унутрашњем, потом 
и на међународном плану.5 

Ако се анализира сȃма реч „политика“ која у изворном 
значењу означава вештину управљања државом, испоставља се 
да површинску, политичку историју није могуће сагледати без 
проучавања друштвеног, економског, културног развоја, нити 
без разумевања идејног и идеолошког склопа једног друштва и 
његових односа са другим друштвима у истој временској равни. 
Притом, проучавање само на нивоу анонимних структура, без 
прихватања персоналног и биографског приступа историји, 
где је то потребно, није у потпуности задовољавајуће. Иако 
је појединац умногоме ограничен структуром, односи унутар 
друштвене структуре садрже и интересе носилаца структуре, 
унутарструктурних односа, што ове односе чини динамичним, 
тј. променљивим. На овај начин, појединац, као део структуре, 

i raspravljanja sa Klio, Beograd, 2001, стр. 178; Андреј Митровић, Пропитивање Клио. Огледи 
о теоријском у историографији, Београд, 1996, стр. 140-141.
4  Слика историјске прошлости, стога, не би смела бити схваћена у стандардном кључу 
постмодернизма, који појам историје изједначава са појмом прошлости. М. Антоловић, 
Постмодернизам и/или историографија, Токови историје 3-4/2008, 179-196; P. Berk, Istorija 
i društvena teorija, Beograd 2002, 24-30; А. Столић, Н. Миленовић, Порицање и одбрана 
историје. Постмодернизам, постструктурализам и историјска наука, Историјски часопис 
52/2005, 349-353.
5  Ч. Попов, О историји и историчарима, Сремски Карловци – Нови Сад 1999, 30, 36, 
91-123.
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учествује у уобличавању политичког живота читавих заједница 
и односа међу заједницама.6

Посебан проблем проучавању савремене историје 
представља карактер извора. Најважнији прворазредни извори, 
како је већ речено, често нису доступни истраживачима. То 
ни у ком случају не значи да је поље истраживања савремене 
историје оскудно изворима, напротив. Њима само треба прићи 
на одговарајући начин, имајући у виду проблеме дистанци 
и природе, у добром делу случајева, другоразредне грађе: 
аутобиографско-мемоарских дела7, новинских и других 
обавештења, чланака и сл., као и велику публицистичку 
продукцију, која је најбројнија врста литературе из области 
савремене историје.8 Широко доступна мемоарско-
аутобиографска и публицистичка продукција, по правилу је 
најмање поуздана врста историјских извора. Ова грађа је, 
међутим, прворазредни извор за проучавање идеја њених 
ауторȃ, нарочито имајући у виду чињеницу да мемоарска и 
аутобиографска дела потичу из пера непосредних учесника 
догађаја, који су у времену о којем говоре били на високим 
положајима, одакле су били у прилици да, фигуративно 
говорећи „стварају историју“. Из ове врсте извора и литературе, 
може се осим о друштвеним, политичким, економским и 
војним приликама времена на које се дȃта дела односе, још и 
више сазнати о ставовима аутора ових дела у времену о којем 
говоре и у којем пишу, ако се овим делима приђе са дужном 
историографском пажњом и применом критичког метода.9 

6  P. Renouvin, Histoire des relations etrangerais, Tomes 7 et 8. Les Crises du XXe siècle. I. De 
1914 à 1929. II. De 1929 à 1945, Hachette, Paris 1958; P. Renouvin, J. B. Duroselle, Introduction 
à l’histoire des relation internationales, Paris, 1964.
7  У широко прихваћеном схватању историје, она је чувар сећања на догађаје које треба 
упамтити. Ово схватање је нарочито распрострањено код аутора овог жанра, који, осим што 
су, могуће, учествовали у стварању догађаја, овим чином учествују у стварању сећања на 
догађаје. Због овога, оваквој врсти дела треба приступити веома обазриво, али их, наравно, 
нипошто не треба одбацивати. P. Berk, Istorija kao društveno pamćenje, R.E.Č. – Časopis za 
književnost i kulturu, i društvena pitanja, 56-2/1999, 83-89; Ч. Попов, нав дело, 50-58.
8  Публицистика, иако не мора увек бити писана уз примену свих научних метода, никако 
не мора бити неквалитетна са научног становишта. Због тога јој се треба прићи двојако: као 
литератури о ономе што говори и као извору о ступњу друштвене и научне мисли и критике 
о времену у којем је настала. М. Бјелајац, Најновија историја Србије у светлу сведочења 
истакнутих савременика, Токови историје 1-2/2006, 247-248.
9  А. Митровић, Пропитивање Клио, нав. дело, 83-86.
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Историчар се на послу проучавања савремене историје 
налази пред методолошким захтевом да одабере најпоузданије 
изворе, да их научно анализира и интерпретира, стварајући 
заокружену слику проучаваног историјског феномена. У овом 
поступку, важно је укрстити податке које о истом феномену 
пружају извори различите провенијенције, настали на 
различитим местима и поводима, а чији је заједнички именитељ 
да говоре о истом питању.10 Савремену историју карактерише и 
појава нове врсте извора и литературе – електронске грађе, која 
захтева посебну методологију, око које се, будући да још увек 
представља релативну новост, научници нису у потпуности 
усагласили11. 

Иако је тумачење историјских извора један од 
најзначајнијих задатака у сазнавању историјске истине, не би од 
велике користи било схватање постмодернистичке фолозофије 
науке, које предност даје тумачењу испред чињеница из извора. 
Иста чињеница се, наиме, може тумачити, односно, посматрати 
са више страна, из угла методологије различитих дисциплина, 
али се никако не сме учитавати значење које историјски извори 
не одају. У том погледу, критичка провера раније изнесених 
ставова теза и историографских конструкција, која је услов 
научног напретка, може, чини се најлакше у области савремене 
историје, бити злоупотребљена, као начин за представљање 
историјског процеса онаквим какав он није, већ прилагођеног 
под различитим ваннаучним и ненаучним утицајима.12 

На основу овако схваћених могућности и ограничености 
истраживања савремене историје, може се стећи доста поуздан, 
мада због непостојања временске дистанце, ипак ограничен, 
увид у историјску стварност, у „историјску прошлост 
савремености“.

10  Исто, 29-30.
11  С. Мандић, Проблем цитирања електронских информација, Токови историје, 1-2 (2007), 
222-230
12  Мора се имати у виду да су у данашњем свету садржаји историјске прошлости развијенији 
но у ранијим периодима, али се мора правити строга разлика између утицаја историографије 
и личних представа и претензија појединаца на обликовање историјске свести. У савременој 
историји се, наиме, ваннаучна историјска свест преплиће са личним сећањима, па и схватањима 
појединаца. Сама историјска свест, међутим, представља својеврсну историјску чињеницу. 
A. Mitrović, Klio pred iskušenjima, нав. дело, 124-125, 218-221; А. Митровић, Пропитивање 
Клио, нав. дело, 76-78.
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2. ГЕОСТРАТЕШКЕ ИГРЕ И ПРОИЗВОДЊА 
ИСТОРИЈЕ

Код лаика постоји редукционистички поглед на историју, 
где се она интерпретира искључиво као политичка историја. 
Треба, међутим, истаћи да је такво тумачење ненаучно, те да 
је Бродел био у праву када је дао једну комплексну парадигму 
о историји, делећи је на историју кратких и дугих таласа.13 
Историјски процеси имају комплексну и полидимензионалну 
природу, која је резултанта деловања различитих фактора 
и актера (објективних и субјективних, уннутрашњих и 
међународних). Стога, производња и управљање „вишком 
историје“ представља сложен процес. У савремености је 
присутан процес својеврсног „убрзавања историје“, што, на 
известан начин, утиче на процес скраћења историјске дистанце 
у истраживањима. Време је да се критички анализира и оцени 
социјална, људска, економска и геополитичка цена НАТО 
агресије на СРЈ 1999. године.

Својевремено је Клаузевиц рат дефинисао као политику 
другим средствима.14 То важи и за мир. Истраживачи су 
разоткрили какав је однос између рата и империјализма; како 
се идеолошке легитимације мењају, док суштина остаје иста. 
Ноам Чомски је разобличио суштину спољне политике САД 
– „то је рат, као инструмент хегемоније“.15 Тај геостратешки 
неоимперијални сценарио се остварује од 1990. године, 
у постбиполарној ери, комбинацијом меке и тврде моћи, 
дезинтеграцијом сложених држава, изазивањем етничко-
сецесионистичких сукоба, тобож у име заштите људских права, 
пучевима и обојеним револуцијама од 2000.

13  Наиме, Бродел у свом историографском раду прави разлику између социјалне и политичке 
историје; између дубинских структурних процеса и текуће/феноменолошке „епизодне 
историје“ (дворске сторије елита). Полазећи од његове парадигме, савремени амерички 
социолог Имануел Волерстин, засновао је светско-системску теорију и историјску социологију 
која има знатан утицај у савременој науци. Опширније P. Milenković, Fernan Brodel i dugo 
trajanje, Sociologija, Vol. XLIII/2001, 59-80. 
14  P. Roques, Le général de Clausewitz. Sa vie et sa théorie de la guerre, Paris, 2013;  C. von 
Clausewitz, On War, Oxford 2007. 
15  O томе опширније видети у: N. Čomski, Novi militaristički humanizam – Lekcije Kosova, 
Beograd 2000.Подсећамо и на то  да је глобална геостратешка доктрина САД дефинисана 
и образложена у студији Велика шаховска табла. Борба за лидерство у 21. веку Збигњева 
Бжежињског (1997). Z. Bžežinski, Velika šahovska tabla, Podgorica 1999. 
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У последње три деценије, суочени смо са политиком 
присилног интервенционизма у међународним односима, у 
циљу остваривања геостратешких циљева глобалне геополитике 
западне алијансе, предвођене САД, за преконфигурацију 
односа моћи у постбиполарној ери (о чему и говори доктрина 
Бжежињског, као продору од малог Балкана ка великом, 
евроазијском Балкану); кидање ланца антикапиталистичких 
снага, рестаурација капитализма и нова реколонизација света; 
уништавање узорних модела еманципаторске праксе (југо-
пројекат самоуправног социјализма, либерална варијанта 
социјализма; померање граница духовне Јалте на исток/против 
православља; рушење Милошевићевог режима, који се опирао 
политици Запада). 

Прича о угрожености људских права и права мањина 
су легитимацијски „смоквин лист“ – оправдање агресије, 
која је на дуже време планирана и део је шире стратегије 
неоимперијалистичког интервенционизма. Прва на удару ове 
стратегија „глобалне деструкције“ нашла се Југославија, јер 
је сметала САД и НАТО, на маршу ка Русији и евроазијском 
„великом Балкану“. Милошевић није прихватио прећутну 
окупацију (Рамбује). Агресија НАТО на СРЈ је планирана у 
центрима моћи запада (пре свега САД и Велике Британије). 
Она је интегрални део ширег програма неоимперијалне 
геополитике ресурса, рата цивилизација и освајања космичког 
простора.

2.1 О природи рата – под називом „хуманитаристичка 
интервенција“, „Милосрдни анђео“

О агресији НАТО на СР Југославију, исписане су студије, 
од којих овде подсећамо на студије Ноама Чомског, Ханса 
Хофбауера, као и на друге западне, руске и домаће ауторе.16 
У суштини, ради се о асиметричном, тоталном рату уз 
употребу најмодерније технике и осиромашеног уранијума. 
Овом агресијом, изведеном без одобрења СБ УН, повређене 
су Повеља ОУН, Право на суверенитет; Право на живот и 
здравље. 

16  Опширније видети у студијама: М. Стојадиновић, Ноам Чомски и савремено друштво, 
Београд 2014;  Н. Hofbauer, Eksperiment Kosovo, Beograd 2009.
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Срби и Балканци још дуго живе у сенци прошлости; док, 
западњаци уче од будућности (Низбет, Мегатрендови).17 Неко 
је упозорио: ко не зна историју, мора је поновити. Лицемерно 
су на Балкану Енглези „мешали карте“ у последња два века. 
По њиховом геополитичком интересу су подстицани кризни 
процеси, ратни сукоби и режиран њихов расплет. Нажалост, 
тако је и данас!

2.2 О узроцима агресије на СРЈ 1999. године

Пад Берлинског зида и имплозија социјализма имали су 
далекосежне последице на међународне односе: агресивну 
рестаурацију капитализма и неолибералну реколонизацију, 
успон снага неолибералног униполарног глобализма и 
асиметричне глобализације, дезинтеграцију и десуверенизацију 
мултиетничких политичких држава (СССР, СФРЈ, ЧС), 
геополитичка катастрофа, узмак левице и еманципаторских 
покрета у свету, а ширење геополитичке и духовне Јалте 
на исток. Суштински, агресија на СРЈ је извршена из 
геополитичких разлога, да би се реализовала четири циља:

1. На плану глобалне политике – покоравање/контрола 
простора СРЈ ради „дугог марша“ НАТО алијансе према 
Русији и Евроазији и њиховим ресурсима. Јер: „Ко овлада 
Великим Балканом, владаће Евроазијом и светом као 
неприкосновени лидер, нови император.“18

2. Да би се отворио простор за ширење духовне 
Јалте, помериле границе Ватикана на исток, верско 
цивилизацијски рат (Хантингтон, О сукобу цивилизација).19

3. Да би се зауставио/прекинуо ланац даље репродукције 
социјализма, на овом најизазовнијем тлу (Србија 
и самоуправни социјализам), и проширио простор 
капиталистичке рестаурације реколонијализације и 
експанзије. 

17  J. Naisbitt, Megantrendovi. Deset novih smjerova razvoja koji mijenjaju naš život, 
Zagreb 1985.
18  Опширније видети у: Z. Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica, 1999. 
19  С. Хантингтон, Сукоб цивилизација и преобликовање светског поретка, Подгорица 1998. 
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4. Да би се срушио режим Милошевића, који се опирао 
проширењу капиталистичког модела транзиције. Прича 
о кршењу људских права је само „смоквин лист“, 
легитимацијски мит ради оправдавања агресије мимо 
одлука ОУН.

2.3 Осврт на социолошке и геополитичке аспекте 
последица агресије на СРЈ

Агресија на СРЈ и стварање НАТО-државице „Републике 
Косово“, као неоколонијалног експеримента (Х. Хофбауер)20, 
увод је у ширење таласа пучева и обојених револуција у 
читавом свету, ради преконфигурације односа глобалних 
класнополитичких снага и геостратешког приближавања 
границама Русије, за сукобе око „геополитике ресурса“ у 21. 
веку и освајању зоне тзв, „Великог евроазијског Балкана“. 
Овом агресијом, утрт је пут неолибералном англосаксонском 
моделу зависне модернизације, „транзиције без социјалне 
одговорности“, реколонизацији и протекторизацији; отворен 
је процес пљачкашкој приватизацији и разарању привредне 
и социјалне структуре друштава у транзицији; остварен је 
енормни раст социјалних и регионалних неједнакости и 
експлоатације, раст незапослености и сиромаштва; разарање 
свих подсистема друштва: одбрамбеног, обрзовног и медијског. 

У политичкој сфери, подстакнута су марионетска 
лавирања и пактирања, под притиском западних структура, 
посебно у сфери одбране суверенитета: однос према Резолуцији 
1244 СБ УН и њено „тумачење“; повлачење тужбе против 
НАТО агресије. Евидентна је марионетска политика у спољној 
поливици (од четворице министара спољних послова Р. Србије, 
двојица су директно пронатовски деловала). Неки од њих и 
данас шире дефетистички став „Са Косовом је завршено; 
сада треба ући у НАТО“. Запад је остао доследан у својој 
непринципијелној политици према Србији. Показало се да је 
Хашки трибунал западни инстумент политике као рата, само 
другим средствима. Помагао је албански сецесионистички 
покрет и од терористичког га инаугурисао за ослободилачки. 
Иако је најпре прокламовао је политику „најпре стандарди, па 
20  H. Hofbauer, нав. дело. 
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статус“, он се ње није придржавао, већ је променио стратегију 
и подржао независност „Косова“. Политичари у Србији су 
се, тек после објаве Декларације о независности Републике 
Косово 2008. године, сетили Резолуције 1244 СБ УН. Данас 
се полемише у политичкој јавности у нас о томе ко је више 
крив и ко је више попустио, правећи „гафове“/аутоголове у 
спољној политици. Неки би да све жртвују за улазак Србије 
у ЕУ, Неопходно је стога напоменути: Косово и Метохија 
је мeтаполитичко питање и, за Србе, идентитетско питање 
par excellence! Стога, треба се вратити изворној суштини 
Резолуције 1244 СБ УН и њу бранити.

2.4 Биланс тридесетогодишње транзиције и 
двадесетогодишњице од нато агресије на СРЈ

Овај геопростор је данас под контролом Запада (ЕУ, САД 
и НАТО) изузев дела Србије и Републике Српске. Транзиција 
се свела на рестаурацију капитализма. На делу су процеси 
реколонијализације и политичке протекционализације. 
Остварује се капитализам периферије (на неолибералној 
платформи „транзиције без социјалне одговорности“), зависна 
модернизација, коју изводе псеудоелите, компрадорска и 
номенклатурна буржоазија (Франк: Лумпенбуржоазија и 
лумпенразвој).21 Политичка сфера је у знаку „капитало-
парламентаризма“, валдавине партија, „демократије без 
народа“, колонијалне демократије. Идејна сфера, укључујући 
медије, образовање и науку, озбиљно је контаминирана 
идеологијом западњаштва, којим се идејно легитимишу 
„колонијална демократија“ и капитализам. 

После бомбардовања, упорно се ради на духовној 
окупацији (у форми бројних реформи и медијских „спектакала“). 
Нема развијене ни научне, нити друштвене критике у нас. 
Опозиција је маргинализована. Некритички се преузимају 
западни обрасци у свим подручјима (од маркетинга, образовања 
и науке до медијске манипулације). Спољна политика дуго је 
после 5. октобра вођена полтронски и дефанзивно – улагивачки 
да се не би замерили западу; са много попустљивости и 
аутоголова. Нажалост, снаге западне алијансе остале су 
21  А. Gunder Frank, Lumpenburžoazija i lumpenrazvoj u latinskoj Americi, Podgorica 2002. 
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непопустљиве у дробљењу суверенитета Србије (Косово и 
Метохија) и политичкој фрагментацији југо-простора, али и 
других делова у свету (Блиски исток, север Африке, Украјина). 
НАТО настоји да се даље шири као војнополитичка алијанса 
снага крупног капитала и новог светског поретка, реализујући 
глобалне геостратешке циљеве САД.

2.5 Шта се у међувремену изменило у свету

Анализирајући процесе који су се у последње две 
деценије одвијали у свету, долази се закључка да је свет 
ушао у кризу. Криза модела неолиберализма и асиметричне 
глобализације, навела је Клауса Шваба, оснивача и директора 
Давоса, да на овогодишњем скупу (2019) укаже на неопходност 
„реморализације глобализације“.22 Русија је под Путином 
стабилизована и вратила на позицију респектоване силе. 
Кина је остварила научно-технолошки прогрес на платформи 
„једна земља са два система“ (конвергенција социјализма 
и либерализма) и данас је у Европи све снажнији чинилац, 
реализујући пројекат „Појас и пут“. Србија је на путу 
стабилизације, али са доста слабости у стратегији развоја и 
управљања. Посматрајући савремени свет, можемо запазити да 
је дошло до успона актера мултиполарног света. На глобалној 
сцени појавили су се нови играчи (обновљена је улога Русије; 
на делу је снажан успон Кине; ту је појава коалиције земаља 
БРИКС-а; Европска унија је, такође, снажан регионални 
фактор).

Из наведеног се намеће питање шта Србији ваља чинити? 
Имајући у виду нову светску реалност и досадашња српска 
искуства у транзицији, неопходно је критички преиспитати 
развојни и управљачки модел (неолиберализам у економији и 
дирижизам у управљању). Неопходна је изградња институција, 
а не идолатрија вођа/нови култ личности. Речју – развој правне 
државе и праксе демократске политичке културе. Такође, 
потребне су радикалне промене у кадровској политици земље, 
уз ослонац на нову генерацију најталентованијих, а не њихов 
одлив у свет. Суочени смо са демографским разарањем Србије 

22  Т. Вујић, Човечанство на раскршћу – даље сукобљавање води хаосу, дневни лист 
Политика, среда 23. јануар 2019. 
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у 20. веку. Стога је неопходно редефинисати Националну 
стратегију у области демографске обнове становништва. 
Србији су потребне нове орјентације и агресивне иницијативе 
у спољној политици на фону регионалне сарадње, уз 
дипломатско „балансирање“ око ЕУ, до бржег окретања себи, 
својим ресурсима и аутономној стратегији развоја, за већу 
сарадњу са евроазијским земљама. 

Нажалост, геополитичка „тумбања“ у свету и на Балкану 
нису се завршила. Савремена светска криза је у исто време и 
велики изазов и шанса за нов модел развоја и глобализације 
света: револуцију солидарности и одрживог развоја, 
хуманизацију друштва и еманципацију човечанства.

***

Извесно је да ће Србија још дуго чекати заробљена у 
„предсобљу/чекаоници“ за улазак у ЕУ. Проширење је на дугом 
штапу. Но, независно од тога, Србија треба да развија бројне 
трајне идеје за активну трансграничну сарадњу. Једна од њих 
је да се од од остатка западног Балкана направи „Балканска 
унија“23. Очигледно је да је политика Запада лицемерна. То је 
политика двоструких аршина, која се реализује тихо. Суочени 
смо са пројектом „Природне Албаније“, као агресивном 
стратегијом албанског политичког фактора на делу, док је 
Србија изложена фрагментацији. 

Најбоље прилике за реализацију платформе из 
Кумановског споразума и Резолуције 1244 СБ УН су 
пропуштене. Погрешна је била одлука о измештању центра 
одлучивања о АП КиМ из ОУН на ЕУ, која је инсталирала 
ЕУЛЕКС. Запад је, најпре, инсистирао на политици „стандарди, 
па статус“; а затим је одустао и дао поршку Декларацији 
о независности Косова.24 Од фусноте дошло се до тражења 
признања и учлањења „Косова“ у ОУН, формирања „косовске“ 
војске. Западне земље, пре свега САД, Британија и Немачка, 
непосредно су арбитрирале у геостратешком прекрајању СРЈ 

23  Љубиша Митровић, Нови светски поредак и Балкан, СКЦ, Ниш, 1999.
24  Остаје да се детаљно истражује о томе колико је прихватање „недовршене независности“ 
у ствари изнуђени потез западних земаља након преговора у Бечу о статусу КиМ, који су 
пропали након одбијања делегације Србије да прихвати независност „Косова“. 
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и геополитичкој транзицији Балкана. Нажалост, наше власти 
се после 2000. године понашају као ној и закаснело реагују. 
Изгубљено је више од деценије могуће борбе у дипломатији 
на терену. 

Данас изнова јачају процеси неповерења, тензија и 
трка у наоружавању на Балкану. Све то најављује неизвесну 
будућност. Балкан је још увек зона „недовршеног мира и 
недовршеног рата“. Поставља се питање шта учинити да мир 
и развој, добросуседски односи однесу превагу? Неутралност 
не значи пасивност. Напротив, потребан нам је ангажовани 
однос у развијању полицентричне геополитике. То пак значи 
да морамо упоредо радити на евроинтеграцијским процесима, 
добросуседству и регионалној сарадњи, као и на партнерству 
са Русијом и Кином. Остати војно неутралан и назависан, значи 
остати свој, али и активан актер мира у савременом свету.

Двадесет година после НАТО агресије на СРЈ 1999. 
године, свет се изменио. Данас је наступио крах неолибералне 
парадигме. На делу су процеси успона Русије и Кине и 
изграђивање мултиполарног света. Европа је у кризи, тражи 
свој пут, еманципује се од САД и њихових протектората. 
Потребан нам је нови реализам, али и оптимизам у политици, 
а не манипулације и застрашивања; за политику која неће 
супротстављати претке и потомке ради „препарирања“ наше 
свести и подржавање политике предаје наших интереса. Онај 
ко не поштује слободарске претке, показаће се да не поштује 
ни потомке. Ако наши противници настављају да практикују и 
у условима мира „политику другим средствима“, онда и наша 
борба мора бити настављена. Свет се наоружава, а борба за 
мир малаксава. Више се издваја за наоружање него за здравље, 
судство, образовање, науку и културу заједно! Можемо се 
упитати куда плута светски Титаник?

Сложићемо се са Волерстином да живимо у турбулентном 
времену убрзања историје и преласка из једног у други 
историјски систем. У вези с тим, он истиче: „Период транзиције 
из једног система у други је период великих борби, великих 
неизвесности и великог испитивања валидности структура 
знања. Најпре, морамо покушати да јасно разумемо шта се ту 
дешава. Затим, морамо донети одлуку којим путем желимо 
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да свет крене. И, најзад, морамо смислити како да делујемо у 
садашњости тако да можда можемо утицати на то да кренемо 
путем којим желимо. Ова три задатка можемо мислити као о 
интелектуалним, моралним и политичким дужностима.25

Стога, нема предаје, јер будућност припада онима који 
су будни и који се боре.
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Ljubiša Mitrović

Aleksa Popović

NATO AGGRESSION ОN FRY IN THE 
GEOPOLITICAL CONTEXT

Resume

It is not possible that the history would be reduced 
on political events’ chronicle, but it is common case 
in laymen’s understanding of history. This reduc-
tionist approach in history understanding is also 
impermissible regarding the contemporary history. 
What is more, for contemporary history’s issue, 
there are numerous kinds and quantity of sources. 
The primary sources are often unapproachable for 
researchers. The secondary sources require good 
methodological preparation and critical approach in 
researching. In the contemporary history branches, 
there are a lot of literature, the memoires, autobi-
ographies and the publicist issues mostly. For com-
pletely understanding of contemporary history, it is 
necessary to achieve the methodological-theoreti-
cal combination of structuralist and depth factors 
methods, because contemporary history is only one 
part of long duration processes, but it’s the most 
obvious one – the events of political history are 
explainable through viewing in summary factors 
of internal and external/international reasons. The 
contemporary world is marked by a process of 
acceleration of history. It is challenge in the tech-
nics of managing with the surplus of history. It is 
the time that the social, the human, the economical 
and the geopolitical price of the NATO aggression 
on FRY would be critically analysed and estimat-
ed. The fake story of human and minority rights 
vulnerability was used for excuse for aggression. 
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This fake story was used as the „fig leaf” for hiding 
long-time planed and wide-coverage neo-imperial 
and intervenistic policy, the geopolicy of resources, 
the war of civilizations and the conquest the space. 
That processes begun with the fall of Berlin Wall in 
1989 and destruction of multinational states (FSRY, 
SSSR, Czechoslovakia), and proceeded with NATO 
aggression on FRY in 1999, the military occupa-
tion of its territory and the self-proclamation of 
„The Republic of Kosovo” independence. These 
processes are only one part of the NATO extension, 
reconfiguration of the global geostrategic relations 
and conquest the zone of Great Euro-Asian Balkan. 
According to Claus Schwab’s speech from 2019, our 
need is the „re-moralization of globalization”. Also, 
we need to replace the Anglo-Saxon’s neoliberal 
paradigm with the associative model of multipolar 
globalization and social-democratic participative 
model of democracy.
Keywords: NATO bombing of Yugoslavia, Serbia, 
multicultural world, geopolitics and geostrategy, 
contemporary history.



76

УДК 327.51NATO:355.4(497.11+497.16)»1999»

Урош Шуваковић*26

Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 
Катедра за филозофију и друштвене науке

Обрад Стевановић**27

Криминалистичко-полицијски универзитет, 
Београд

НАТО АГРЕСИЈА НА СРЈ И 
ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ***

28

Урош Шуваковић, Обрад Стевановић   Сажетак

Предмет анализе су последице НАТО агресије 
извршене на Савезну Републику Југославију 
(СРЈ) у периоду од 24. марта 1999. до 10. 
јуна 1999. године. Циљ рада је да се изврши 
систематизација и класификација последица 
те агресије. Примењен је метод посматрања 
(укључујући и посматрање са учествовањем), као 
и анализа садржаја расположивих докумената. 
Полази се од схватања да је НАТО агресија 
1999. године била нормативно противправна, а у 
друштвено-моралном погледу злочиначка, те да 
је њено окончање, поред осталог, представљало 
и враћање решавања косовског питања у норме 
и процедуре међународног права, уз de iure 
признавање суверености и територијалног 
интегритета СРЈ, односно Србије. При том се 

*  uros.suvakovic@uf.bg.ac.rs
**  obradms@gmail.com
***  Рад је резултат истраживања у оквиру научно-истраживачког пројекта ИИИ 47023 
Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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са злочинима над српским становништвом на 
Косову и Метохији није престало, али су они 
добили другу форму и димензију, као што је и 
отворена агресија прерасла у конфликт нижег 
интензитета повезан најпре са угрожавањем 
територијалног интегритета и суверенитета СРЈ, 
а потом и Републике Србије.
Кључне речи: НАТО агресија, Савезна Република 
Југославија, 1999. године, Србија, Косово и 
Метохија, последице.

0. ГЛАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НАТО АГРЕСИЈЕ НА СРЈ

У бројној домаћој и иностраној литератури, разматрани 
су узроци агресије Северноатлантске алијансе (НАТО) на 
Савезну Републику Југославију. Наводе се различити, од 
оних проатлантистичких, тада mainstream („хуманитарна 
катастрофа», кршење „светих“ људских права Албанаца на 
Косову1, подршка демократији, итд.) до оних који увиђају да 
је у позадини било нешто друго: довођење НАТО-подобне 
власти у Србији која је спремна да спроведе све неолибералне 
реформе које су до тада већ биле спроведене у бившим 
социјалистичким државама централне и источне Европе, 
Русији и другим земљама насталим из распада СССР-а2, али 
и даље распарчавање некадашњег југословенског простора. 
Casus belli је несумњиво био тзв. „масакр“ у Рачку, за који ће 
после и угледни амерички професори рећи да је представљао 
„митско крвопролиће.“3 Међутим, ма колико да је представљао 
злочин инсцениран од стране ОВК, мисије ОЕБС предвођене 
Виљемом Вокером (енг. William Graham Walker) и светских 
медија, то је била вест потребна западним лидерима да 

1  Наш уставни термин Косово и Метохија се у западној литератури и јавном дискурсу 
уоште не користи.
2  Видети: Ноам Чомски, Интервенције, Рубикон, Нови Сад, Беокњига, Београд, 2009, 
стр. 176
3  Едвард С. Херман, Дејвид Питерсон, Политика геноцида, Весна-инфо, Београд, 2010, 
стр. 95-101
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започну агресивни рат против Савезне Републике Југославије. 
Разговори вођени у Рамбујеу и Паризу били су само мизансцен 
постављен у предвечерје агресије. Ако Србија 1914. године 
није прихватила ултиматум Аустроугарске да дозволи истрагу 
њихове полиције на територији Краљевине Србије, зар је 
ико могао да очекује да Србија осам и по десенија касније 
добровољно прихвати окупацију читаве своје територије од 
стране НАТО?!

Када је реч о последицама агресије, ми их класификујемо 
на следећи начин:

1. Виталне,
2. Геополитичке,4

3. Здравствене и еколошке,
4. Присилне миграције,
5. Разарање инфраструктуре и материјалних добара,
6. Унутрашње-политичке,
7. Транзиционе,
8. Спољно-политичке,
9. Измена свести индоктринацијом.
Овим се класификација не исцрпљује, али њени чланови 

свакако обухватају најважније последице НАТО агресије. Свака 
од ових врста последица има своју директну и индиректну 
страну.

1. ВИТАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Виталне последице НАТО агресије односе се, пре свега 
на:

1.1. број убијених током НАТО агресије,

4  Академик Михаило Марковић је такође указао на последице НАТО агресије, 
инсистирајући - као и код анализе узрока - на оним геополитичке природе. Видети: Михаило 
Марковић, „Узроци и последице НАТО агресије на Југославију“, Социолошки преглед XXXIII 
(1-2)/1999, стр. 17-19 
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1.2 нерађање и исељавање грађана из Србије у 
иностранство после НАТО агресије, што је проузроковано и 
агресијом.

1.1 До данас је тешко доћи до прецизног броја убијених 
у НАТО агресији на СРЈ. Основни разлог за то произилази 
из чињенице да још увек нису утврђени јасни параметри 
на основу којих се може дати тачан одговор бар на следећа 
два питања: а) који се тачно период узима за трајање НАТО 
агресије на СРЈ? и б) које се тачно снаге сматрају агресорским 
снагама НАТО? У овом раду, као одговор на прво питање, 
сагласно међународном праву, узима се период од 24. марта 
1999. до 10. јуна 1999. године5, док одговор на друго питање 
подразумева да су снаге тзв. ОВК биле ратни савезник НАТО, 
а тиме и део агресорских снага тог савеза пре, током и после 
агресије, што ће касније бити детаљније објашњено.

Према Пресуди Окружног суда у Београду К. бр. 
381/2000, у периоду од 24. марта 1999. до 10. јуна 1999. године, 
у СРЈ је убијен 1191 човек, од чега: 546 припадника ВЈ, 138 
припадника МУП, 507 цивила. Поред жртава ваздухопловних 
напада НАТО, у наведене податке укључени су и убијени у 
нападима тзв. ОВК, што се може сматрати исправним, имајући 
у виду већ истакнуту чињеницу о савезништву тзв. ОВК и 
НАТО. За разлику од тих података, према званичним подацима 
Савезне владе, у истом периоду је убијено 575 (или 29 више) 
војника и 173 (или 35 више) полицајца. Од тог броја, 269 
војника и 21 полицајац убијени су у ваздухопловним нападима 
НАТО, док је у нападима тзв. ОВК која је тада фактички била 
у функцији пешадије НАТО, убијено још 306 војника и 152 
полицајаца6. Ако се том броју убијених војника и полицајаца 
дода и наведених 507 цивила – 468 убијених у ваздухопловним 

5  Након што је 24. марта 1999. године НАТО отпочео са ваздухопловним нападима на 
СРЈ, Савезна влада (СРЈ) је истог дана прогласила ратно стање. Након доношења Резолуције 
СБУН број 1244, 10. јуна те године НАТО је суспендовао ваздухопловне нападе, чиме је, 
агресија НАТО на СРЈ фактички обустављена. Генерални секретар НАТО је, затим, 20. јуна 
1999. године, објавио обуставу НАТО операција у СРЈ, чиме је агресија на СРЈ и формално 
обустављења. 24. јуна Савезна Скупштина СРЈ је донела Одлуку о престанку ратног стања, 
која је ступила на снагу 26. јуна 1999. године, чиме је у СРЈ и формално престало ратно стање. 
Видети: Обрад Стевановић, Кумановски споразум, Криминалистичко-полицијска академија, 
Београд, 2015, стр. 170 и 176. 
6  Група аутора, Јунаци Отаџбине: спомен књига (Павле Булатовић, пред. Изд.одбора). 
Савезна влада СРЈ, Београд, 2000.



80

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО АГРЕСИЈЕ

нападима НАТО7 и 39 убијених у нападима тзв. ОВК, укупан 
број убијених људи у савезничким нападима НАТО и тзв. ОВК 
у периоду од 24. марта 1999. до 10. јуна 1999. године, износи 
1255 (или 64 више) људи (575 војника, 173 полицајца и 507 
цивила). Полазећи од тога да се ови подаци могу сматрати 
тачнијим због њиховог допуњавања и прецизирања након 
доношења наведене пресуде Окружног суда у Београду, даља 
анализа броја убијених у НАТО агресији засниваће се на њима.

Како је, међутим, агресија на СРЈ фактички започела 
интензивним терористичким активностима тзв. ОВК која је 
као савезник НАТО деловала у функцији припрема за агресију, 
па чак и у функцији провоцирања агресије, што тзв. „случај 
Рачак“ (који је послужио као casus belli) и потврђује, убијени 
у нападима тзв. ОВК у периоду од 10. фебруара 1998. до 
23. марта 1999. године (истовремено и период интензивних 
антитерористичких операција Полиције Србије и Војске 
Југославије) могу се, такође, сматрати жртвама НАТО агресије. 
Полазећи такође и од чињенице да је, још интензивнијим 
активностима тзв. ОВК, агресија НАТО фактички настављена 
и после 10. јуна 1999. године, у присуству међународних 
безбедносних снага које су претежно чиниле снаге НАТО, 
жртвама НАТО агресије такође се могу сматрати и војници, 
полицајци и цивили убијени и у извесном периоду после 
агресије.

Следствено томе, ако се већ наведеном броју од 1255 
убијених дода и број од 186 војника (45) и полицајаца (141) 
који су убијени у нападима тзв. ОВК у периоду од 10. фебруара 
1998. до 23. марта 1999. године, као и број од 12 војника (7) 
и полицајаца (5) који су убијени у периоду од 11. јуна до 31. 
децембра 1999. године, тада се број убијених људи повећава 
на 14148. Том броју треба додати и 13019 цивила убијених 
7  Обрад Стевановић, Кумановски споразум, нав. дело, стр. 21; Обрад Стевановић, 
„Неморалност агресије Организације северноатлантског савеза на СРЈ“, Политика националне 
безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2019, стр. 106.
8  Председник Милошевић је објавио да је током антитерористичке борбе и непосредно 
током НАТО агресије укупно страдало 1002 полицајца и војника. Видети: Слободан 
Милошевић, „Предговор” у Јунаци Отаџбине, нав. дело.
9  Број од 1301 убијеног цивила добијен је одузимањем броја 39 убијених цивила у 
тереристичким нападима тзв. ОВК током НАТО агресије од укупно 1340 убијених цивила у 
терористичким нападима тзв. ОВК извршеним током 1998. и 1999. године. Видети: Обрад 
Стевановић, „Неморалност агресије Организације северноатлантског савеза на СРЈ”, нав. 
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у нападима тзв. ОВК, у наведеним периодима пре и после 
формалне агресије НАТО, чиме се укупан број убијених људи 
у 1998. и 1999. године повећава на 2754 човека (627 војника, 
319 полицајаца и 1808 цивила).

Из истих разлога (продужене, фактичке НАТО агресије), 
наведеном броју убијених треба додати и још 3 полицајца и 
183 цивила убијених у нападима тзв. ОВК у периоду од 2000. 
до 2013. године10, као и 5 полицајаца и 6 цивила убијених 
у периоду од 21. јуна 1999. до 21. новембра 2000. године у 
нападима тзв. Ослободилачке војске Прешева, Бујановца 
и Медвеђе (ОВПБМ) као следбеника тзв. ОВК у Копненој 
зони безбедности на територији наведених општина, за чију 
безбедност су такође биле одговорне међунарнодне снаге 
безбедности – КФОР. Укључујући и те жртве, укупан број 
убијених у агресији НАТО повећава се на 2951 човека (627 
војника, 327 полицајаца и 1997 цивила).

Коначно, у периоду од 1998. до 1. новембра 2001. године, 
на КиМ је киднапован или је нестао 1441 грађанин Републике 
Србије (1379 цивила, 52 полицајца и 10 војника), од чега је после 
10. јуна 1999. године киднаповано или нестало 1154 човека11. 
Двадесет година после њиховог киднаповања, основано се 
може сматрати да су сви они убијени, при чему је извесно 
и то да је један број тих људи и киднапован ради илегалне 
трговине људским органима12. Како су и ти људи жртве тзв. 
ОВК као савезника НАТО пре и током агресије и како је већи 
број тих људи киднапован после 10. јуна 1999. године, када су 
за њихову безбедност биле одговорне снаге КФОР-а, у чијем 
саставу су доминантну већину чиниле снаге НАТО, и они се, 
без икакве сумње, имају сматрати жртвама НАТО агресије 
на СРЈ. Сабирањем ових цифара, можемо закључити да је у 
ваздухопловним нападима НАТО и у савезничким нападима 

дело, стр. 100.
10  Урош Шуваковић, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. 
Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 278; Обрад 
Стевановић, Посебности албанског тероризма на Косову и Метохији, докторска дисертација, 
Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2008, стр. 328.
11  Влада Републике Србије, „Жртве албанског тероризма на Косову и Метохији (Убијена, 
отета и нестала лица, јануар 1998 - новембар 2001)“, Интернет: http://www.arhiva.srbija.gov.
rs/vesti/2002-05/25/326656.html (приступљено 28/01/2019)
12  Дик Марти, Извесна представа о правди. Новости, Београд, 2019, стр. 245-267
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ОВК, пре, током и после агресије, убијено укупно најмање 
4392 лица (637 војника, 379 полицајаца и 3376 цивила). Тај број 
није, међутим, и коначан. Наиме, албанске породице најчешће 
нису пријављивале надлежним органима нестанак или смрт 
неког од својих чланова, најчешће због страха од могућих 
последица сумње у то да је њихов члан породице погинуо као 
терориста и да због тога могу имати одређених проблема. Тај 
број је незахвално претпостављати.

1.2 Када се ради о нерађању, подаци су врло егзактни. 
Попис из 2002. бележи да је у кохорти рођеној 1999/2000, 
у години НАТО агресије, рођено мање од 65000 деце. То је 
најмалобројнија кохорта гледајући у периоду после II светског 
рата. Како указује Пенев, чак је и кохорта деце рођене у првој 
години после II светског рата (1945/1946.) нешто већа.13

Оно што је извесно, али не постоји прецизна евиденција, 
јесте да је НАТО агресија подстакла исељавање из Србије у 
друге, пре свега западне, државе.14 То исељавање је било по 
облику директна и краткотрајна последица (као резултат жеље 
да се спасу животи пред НАТО бомбама, при чему се значајан 
број таквих емиграната одмах по окончању агресије вратио у 
земљу), али и индиректна и дуготрајна (ради се о емигрантима 
који су напустили земљу не само бежећи од НАТО пројектила, 
већ и зато што је она била девастирана, њена привреда 
уништена, препуна интерно расељених лица са Косова и 
Метохије, као и избеглица из некадашњих југословенских 
република, итд. па су се определили да живе тамо где су услови 
живота бољи). Између два пописа, 1991-2002. број грађана 
Србије који су емигрирали је повећан на 5,3% од укупне 
тадашње популације (414839 држављана Србије), док је на 
претходном попису тај удео износио 3,5%. „То је био и највиши 
измерени удео емиграције у становништву, од када се прати  
 
 

13  Горан Пенев, „Структуре становништва”. У Г. Пенев (ур.) Становништво и домаћинства 
Србије према Попису 2002. године. Београд: Републички завод за статистику, Институт 
друштвених наука - Центар за демографска истраживања, Друштво демографа Србије, 
Београд, 2002, стр. 119-120.
14  Овде, наравно, немамо у види инсценацију мигрантске кризе уочи и током НАТО агресије 
1999. године.



83

Урош Шуваковић, Обрад Стевановић НАТО АГРЕСИЈА НА СРЈ...

у пописима.“15 Без сумње је да и ово треба узети у обзир као 
једну од последица НАТО агресије на Србију, односно СРЈ16.

2. ГЕОПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

2.1 Најзначајнија геополитичка последица НАТО 
агресије на Србију и Југославије јесте сецесија Црне Горе17 
и, тиме, нестанак Савезне Републике Југославије 2006. године. 
На основу тзв. Београдског споразума од 14. марта 2002. 
године18, СРЈ је 2003. трансформисана у Државну заједницу 
Србија и Црна Гора, која је средином 2006. на описани начин 
престала да постоји. „Глогов колац“ у Југославију је забијен 
на исти начин као и у СССР - отуђене политичке елите, НАТО 
марионете, постигле су споразум о томе. У Беловешкој пушчи 
није био потребан непосредан надзор над тим19, док је у случају 
СРЈ било потребно да се Солана врати на место злочина и 
доврши отпочети посао. Тиме је Југославија20 чак и као име, 
као политички и географски појам, престала да постоји, а 
читав простор до тада називан пост или ех – југословенским, је  
 
 
15  Мирјана Бобић, Марија Бабовић, „Међународне миграције у Србији - стање и политике“, 
Социологија, Удружење социолога Србије и Црне Горе и Филозофски факултет у Београду, 
Београд, 2/2013, стр. 215. У нашим пописима број емиграната се прати од 1971. године.
16  Неке процене указују да је „око 100000 лица трајно напустило земљу“, при чему се 
процена односи „првенствено на грађане неалбанске националности.“ Видети: Група 17, 
Завршни рачун - Економске последице НАТО бомбардовања: процена штете и средстава 
потребних за економску реконструкцију Југославије (Млађан Динкић, редактор). Стубови 
културе, Београд, 1999, стр. 43
17  На основу тзв. Београдског споразума који јој је то право гарантовао, Црна Гора је сповела 
референдум и са свега 0,5% бирача више од предвиђеног цензуса, уз забрану црногорским 
држављанима који живе у Србији да дођу на гласање, донела одлуку о независности. Ово је 
основ дубоких подела у савременом црногорском друштву.
18  Потписници овог споразума били су: премијери Србије и Црне Горе - др Зоран Ђинђић 
и Филип Вујановић, председник СРЈ др Војислав Коштуница, председник Црне Горе Мило 
Ђукановић, подпредседник Савезне владе др Мирољуб Лабус и Високи представник ЕУ за 
спољну политику Хавијер Солана, који је непуне три године пре тога наредио, у својству 
генералног секретара НАТО, агресију НАТО на СРЈ! Упадљиво је да споразум нису потписали 
председник Републике Србије Милан Милутиновић и председник Савезне владе Драгиша 
Пешић.
19  Срећко Ђукић, Тајне Беловешке пушче: Вискули - последњи дан СССР, Албатрос плус, 
Београд, 2010. 
20  О процесу разбијања некадашње заједничке државе јужних Словена видети: Живојин 
Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић (ур.) Разбијање Југославије, Институт за 
политичке студије, Београд, 2012.
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променио назив у јавном и политичком наративу - југозападни 
Балкан21.

2.2 Хронолошки друга геополитичка последица НАТО 
агресије је покушај сецесије Аутономне покрајине Косово и 
Метохија од Србије фебруара 2008. године. Тај покушај су 
подржале западне земље, исте оне које су учествовале у НАТО 
агресији 1999. године. То је коначно разумео и Коштуница 
постављајући, у вези са евроинтеграцијама Србије, питање: 
„Може ли Србија постати члан заједнице држава која покушава 
да јој отме територију?“22 Наравно, исправно питање је 
постављено одвећ касно. Ипак, иако је још 2008. године тзв. 
„Косово“ прогласило „независност“, оно ни 2019, две деценије 
после НАТО агресије, није независно, ни у смислу унутрашње-
правног поретка Србије, нити у међународно-правном смислу. 
Политички, поготово није независно... Показало се да је 
чувена реченица кнеза Лазара о томе да одлуку доноси не 
по јачини силе која му прети, већ по величини светиње коју 
брани, и данас више него актуелна. Јер, да је Србија одмах 
прихватила услове које је пред њу поставила Контакт група 
фебруара 1999. године, да је прихватила акт из Рамбујеа, 
онда би се она добровољно одрекла свог суверенитета над 
Косовом и Метохијом. Јер у понуђеним документима таквих 
гаранција није било, већ је гарантован само територијални 
интегритет наше земље23. Тек је Кумановским споразумом24 
и Резолуцијом 1244 Савета безбедности ОУН25 гарантован 
суверенитет СРЈ над Косовом и Метохијом. И та гаранција и 
данас представља препреку остваривању тзв. „независности“ 
Косова. Вероватно је да западне силе нису очекивале да 
ће Србија тако умешно успети да брани ову гаранцију из 
поменуте резолуције која, да подсетимо, није била тек обична 
резолуција Савета безбедности, већ је садржала услове за 
прекид рата. Да су постпетоктобарске власти бар покушале да 
21  Под тим појмом подразумевају се државе некадашње Југославије, без Словеније и 
Хрватске, али са Албанијом.
22  Војислав Коштуница, Зашто Србија, а не Европска унија, Фонд „Слободан Јовановић“, 
Београд, 2012, стр 24.
23  S.n. (1999). “Досије Рамбује”, Међународна политика, Институт за међународну политику 
и привреду, Београд, бр. 1077, 5. март 1999.
24  Видети: Обрад Стевановић, Кумановски споразум, нав. дело.
25  OUN Security Council. Resolution 1244 (1999). Интернет: https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement 
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врате овом резолуцијом гарантовани број војника и полицајаца 
на КиМ, као и да су озбиљније прилазиле решавању овог 
питања, данас би ситуација Косову и Метохији била значајно 
повољнија по Србију. Ипак, овде треба указати и на још 
једну геополитичку последицу која је повезана са стварањем 
тзв. независног Косова. То је идеја о стварању тзв. „Велике 
Албаније.“ Данас између Србије (КиМ) и Републике Албаније 
не постоји граница, а званичници Републике Албаније, као и 
привремених институција из Приштине отворено најављују 
рад на реализацији овог великодржавног пројекта. Управо је та 
идеја била она која је запалила искру шовинизма 1981. године, 
која је значила почетак разбијања социјалистичке Југославије26 
и управо покушај реализације тог геополитичког пројекта 
представља главни фактор нестабилности региона27.

Данашње стање је да је тзв. „независност Косова“ 
признало 98 чланица ОУН, док их је, у међувремену, 15 
„повукло признање“. Србија то није признала, скупа са још 
око 93 државе света – чланице ОУН, међу којима су две сталне 
чланице Савета безбедности - Русија и Кина, али и неке 
друге веома утицајне земље света, нпр. Индија, Индонезија, 
Јужноафричка Република итд. укључујући и пет чланица ЕУ: 
Грчку, Кипар, Шпанију, Словачку и Румунију. Активности 
садашње српске дипломатије, као и нешто повољнији 
међународни односи, подржавају активности које Србија 
спроводи на плану повлачења признања ове квазидржаве 
и спречавања њеног пријема у међународне организације. 
Међутим, као важна детерминанта садашњег стања делује 
потписани тзв. Бриселски споразум 2013. године.28 Он има 
своје и добре и лоше стране. Њиме је добијено за Србију 
драгоцено време у погледу решавања питања на КиМ. 
Истовремено, дошло је до тога да српска страна спроведе 
све на шта се обавезала, док Приштина није спровела једину 
26  Видети: Урош Шуваковић, Обрад Стевановић, „Сепаратистичка побуна албанских 
студената на Косову и Метохији 1981. као почетак разбијања социјалистичке Југославије“, 
Социолошки преглед, Српско Социолошко друштво, Београд, LII (4)/2018, стр. 1196-1229.
27  Видети: Uros Suvakovic, Obrad Stevanovic, „Self-Proclamation of So-Called Independence 
of Republic of Kosovo and Actions of International Community in this Regard - Key Problems of 
Regional Safety in Soath-East Europe” in Problems of National and International Security, V.3 
(Vihren Bouzov ed.), ИВИС Publishing House, Veliko Tarnovo, 2012, pp. 53-70
28  Видети: „Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа“ [Бриселски 
споразум] (2013). Интернет: https://www.srbija.gov.rs/specijal/283757
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ствар на коју се обавезала – формирање Заједнице српских 
општина, понављајући као мантру реченицу тамошњег 
америчког амбасадора како не желе Републику Српску на 
„својој територији“. С друге стране, тзв. „Бриселски споразум“ 
је нанео штету постојању и стабилности српских институција 
и сигурности становништва на КиМ, посебно када се ради 
о северу КиМ, где су те институције функцонисале све до 
потписивања овог споразума, чиме је настављено дерогирање 
утицаја Србије у њеној јужној покрајини29.

2.3 Потенцијалне геополитичке последице свакако могу 
да се огледају и у наставку дробљења преосталог српског 
етничког и државног простора. Овде се не мисли на то да 
традиционално српске земље - Македонија и Црна Гора - 
потпуно изграђују своје етничке и државне идентитете на 
антисрпству, кога се држе чак и у ситуацији када то штети 
њиховим реалним инересима. Геополитичко дробљење српског 
етничког и државног простора најпре се односи на покушај 
смањивања надлежности и, чак, укидања Републике Српске, 
потом отварања питања тзв. Санџака30, а не би било неочекивано 
уколико се поново искажу и претензије неких других суседа 
(Бугарска, Румунија, Мађарска). Све ово треба посматрати 
у светлу последица НАТО агресије на СРЈ и уопште улоге 
НАТО на овом простору, као и у склопу пристанка појединих 
политичких гарнитура да служе атлантистичким интересима31

3. ЗДРАВСТВЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

3.1 Током НАТО агресије на СРЈ и Србију директно је 
нарушено здравље - наношењем тежих и лакших телесних 
повреда - најмање 2839 лица, од којих 1457 војника, 523 
29  Јелена Гускова, Косово и Метохија: рат и услови мира. Филозофски факултет 
Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 369-409.
30  На подручју Рашке области која се још назива и Санџаком, у њеним муслиманским 
крајевима, готово да се не примењују већ сада закони Србије - од дивље градње преко 
незаконитог отварања високошколских установа, до давања назива школа и улица по некаквим 
емирама и ефендијама, од којих су многи представљали историјски спорне личности, уз 
истовремено сузбијање и склањања из јавне сфере свега онога што је српско и што асоцира 
на Србију, укључујући ту и језик за који се сада тврди да је различит од српског. Осим тога, 
захтева се и тзв. специјални статус ове области (СДА Сулејмана Угљанина).
31  Урош Шуваковић, „Србија и атлантске интеградије - програмско-политички ставови 
партија у Србији према НАТО“, Политика националне безбедности, Институт за политичке 
студије, Београд, 2/2018, стр. 57-77.
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полицајаца и 859 цивила (Окружни суд у Београду, 2000). 
Наглашавамо да је реч о најмањем броју рањених, оном који 
је судски и углавном поименце утврђен, а да је реално тај 
број значајно већи.32 Износећи ову тврдњу, имамо у виду сву 
аргументацију и ограничења коју смо изнели под тачком 1.1 
изузев у делу који се односи на отета и нестала лица.

Међутим, здравље људи је такође нарушено и 
дејствовањем екплозивом по хемијским постројењима и 
складиштима готових хемијских производа, по рафинеријама 
нафте, топланама у којима је било ускладиштено гориво 
итд. „Паљење нафте и њених деривата убојним средствима 
изазвало је ослобађање огромне количине штетних гасова у 
атмосферу, а бомбардовање и паљење резервоара са мономером 
винилхлорида изазвало је ефекте хемијског рата услед 
настајања једињења фозгена и фозгеноксима - бојних отрова 
који се јављају у условима непотпуног сагоревања.“33 Укупно је 
СРЈ засута са око 22000 тона експлозивних материја34. Посебно 
забрињава чињеница да је НАТО користио муницију од 
осиромашеног уранијума (енг. DU) за дејствовање по људима, 
опреми и објектима на подручју СРЈ.35 Интересантно је да 
је број употребљених НАТО пројектила са осиромашеним 
уранијумом директно пропорционалан броју Албанаца који 
живе на тој територији и обрнуто пропорционалан броју 
неалбанаца. То се, поред осталог, доказује и чињеницом да 
је 87,5% пројектила са осиромашеним уранијумом НАТО 
употребио на територији Косова и Метохије. „Тако утврђеном 
просторном дистрибуцијом пројектила са осиромашеним 
уранијумом, пре свега је, озбиљно и дугорочно, контаминиран 
животни простор Албанаца на Косову и Метохији, а тиме 
и простор привременог боравка снага НАТО, УНМИК и 

32  Примера ради, према подацима МУП РС, само у терористичким нападима тзв. ОВК 
током 1998 и 1999. године, теже или лакше је повређено 1395 цивила и 891 полицајаца.
33  Мирјана Анђелковић Лукић, Дарови „милосрдног анђела”: еколошко разматрање 
рата НАТО-а против СР Југославије, друго, допуњено издање, Балканија, Нови Сад, 
2015, стр. 209 
34  Стеван Ђорђевић, „Ратна штета и људске жртве и права у вези с агресијом држава 
Северноатлантског пакта на Савезну Републику Југославију”, Војно дело 2-3/1999, стр. 234
35  “НАТО алијанса је признала да је на СРЈ бачено 30000 пројектила са ОУ”, док “руски 
стручњаци тврде да је на СРЈ изручено више од 30 тона муниције са ОУ”. Мирјана Анђелковић 
Лукић, Дарови „милосрдног анђела»: еколошко разматрање рата НАТО-а против СР 
Југославије, нав. дело, стр. 59, 65.
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ЕУЛЕКС, на том делу територије Републике Србије.”36 О 
употреби муниције са осиромашеним уранијумом сада се води 
у Србији парламентарна истрага, док је Италија већ донела 
прве судске пресуде у корист својих војника који су боравили 
после агресије на КиМ, у саставу КФОР-а и трпели последице 
деловања DU, што су здравствено документовали. Постоји 
озбиљна и основана сумња да је онкоепидемија која је у Србији 
присутна после 2000. године, и у оквиру које сваким даном 
расте број оболелих од различитих облика канцера, укључујући 
и оне код деце, у вези са употребом ове врсте муниције, што 
је свакако потребно да буде и медицински научно потврђено. 
Осим тога, јасно је упозорење да је осиромашени уранијум, 
осим тога што је радиоактиван и хемијски тоскичан, те је 
„заблуда да је то безопасан материјал по људе и околину у 
коју доспе.“37

3.2 Уско повезане са здравственим су и еколошке 
последице НАТО агресије38. Оне се огледају у тренутном и 
трајном загађењу земље, воде и ваздуха радиоактивним и 
хемијски токсичним материјама и једињењима и безбедносно 
угрожавајућим средствима, као што су неексплодиране 
касетне и друге бомбе са свим последицама које те материје 
и средства могу имати по биљни и животињски биодиверзитет. 
Ретке животињске врсте поново су се настаниле на својим 
стаништима тек протоком деценије и по од агресије39. Посебно 
су били изложени непосредном страдању национални паркови 
Фрушка Гора и Копаоник, са тамошњом флором и фауном, и 
опет ретким и заштићеним врстама.40 
36  Obrad Stevanović, Slobodan Miladinović, Dalibor Kekić, „Cooorrelation Between The Use 
Of Depleted Uranium Ammunition And The Ethnic Structure Of The Population Of The Federal 
Republic Of Yugoslavia During The 1999 NATO Aggression”, Teme, Univezitet u Nišu, Niš, XXXIX 
(4)/2015, p. 1599.
37  Савез хемичара и технолога Југославије, „Осиромашени уранијум - истине и заблуде», 
Хемисјка индустрија 55 (7-8)/2001. Интернет: http://www.ache.org.rs/HI/HI_sadrzaj.html 
18/08/2019
38  О еколошким последицама бомбардовања Новог Сада и Панчева видети: Звонко Б. 
Њежић, Маријана М. Ачански, „Да се не заборави: бомбардовање Новог Сада - еколошка црна 
тачка», Хемијска индустрија, Савез хемијских инжењера, Београд, 63 (2)/2009, стр. 75-78.
39  Нпр. белоглави суп, који је у свом станишту код Милешевке био доведен у питање због 
бомбардовања Јадовника.
40  Љиљана Ађански-Спасић и др., Последице НАТО бомбардовања на животну средину 
СР Југославије: Извештај СРЈ, Савезно министарство за развој, науку и животну средину, 
Београд, 2000; Вукашин Павловић (ур.), Екологија и рат: Извештај независни експерата о 
НАТО бомбардовању СРЈ, Службени гласник, Завод за уџбенике, Београд, 2012. 
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4. ПРИСИЛНЕ МИГРАЦИЈЕ

4.1 Под присилним миграцијама у овом раду 
подразумевамо интерно расељена лица српске, црногорске и 
других неалбанских националности која су напустила подручје 
AП Косова и Метохије после 10. јуна 1999. године, отишавши 
претежно у централну Србију и њену северну АП, Војводину. 
Њих је укупно било 242281, од којих у Србији 212781, а у Црној 
Гори 29500. Овом броју треба додати и интерно расељена лица 
на самом подручју АП Косова и Метохије, којих је око 20000.41 
Оволики број расељених, прогнаних и интерно расељених 
лица резултирао је практично етнички чистим Косовом и 
Метохијом, пошто је највећи број Срба и Црногораца протеран 
са овог подручја на коме је до 1999. године живео. „Када се рат 
завршио, страдања су се још и увећала масовним етничким 
чишћем Срба, Рома и других, овај пут од стране Албанаца. 
Ако је Операција здружених снага имала за циљ да стави до 
знања да етничко чишћење није начин да се решавају сукоби, 
без гриже савести можемо рећи да је она била очигледан 
промашај.”42 Тиме је остварен - уз пресудни утицај НАТО - 
један од главних дугорочних циљева Албанаца са подручја 
Косова и Метохије - етнички чисто Косово, као први корак ка 
уједињењу са Албанијом и ка стварању тзв. „Велике Албаније”, 
што се данас и одвија пред нашим очима.43

У оквиру цифре оних који су присилно мигрирали не 
убрајамо оне који су емигрирали, а о којима смо писали у 
тачки 1.2. Овде не убрајамо ни непознат број имиграната, који 
су након НАТО агресије, из Албаније дошли на подручје АП 
Косово и Метохија, осим што констатујемо да они постоје и да 
њихов број није занемарљив, те да је њихово настањивање на 
подручју КиМ, осим што је илегално, истовремено и допринос 
промени етничке структуре јужне српске покрајине.

41  Координациони центар за Косово и Метохију (2004). Интерно расељена и прогнана лица 
са Косова и Метохије. Интернет: https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/20031, 18/08/2019
42  Дејвид Гибс, Хуманитарно разарање Југославије. Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски Карловци - Нови Сад, 2010, стр. 333-334.
43  Uros Suvakovic, Obrad Stevanovic, “Self-Proclamation of So-Called Independence of Republic 
of Kosovo and Actions of International Community in this Regard - Key Problems of Regional 
Safety in Soath-East Europe” in Problems of National and International Security, V.3 (Vihren 
Bouzov editor), ИВИС Publishing House, Veliko Tarnovo, 2012, pp. 53-70.
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4.2 Поједини аутори у број присилних миграната 
убројали и она лица која су веома краткотрајно напуштала 
своје домове током НАТО агресије и са Косова и Метохије 
прелазили у суседну Албанију и Македонију. Чак је и уочи 
НАТО агресије, пре конференције у Рамбујеу и током њеног 
трајања, било приче о тзв. „хуманитарној катастрофи”, о 
„стотинама хиљада избеглица” које су бежале пред „српском 
репресијом” итд. Чомски је, међутим, у праву када указује 
како су људи почели да беже (мигрирају) тек по отпочињану 
НАТО агресије.44 То је и логично - обично се и бежи да би 
се избегла погибија. Mainstream медији су редослед збивања 
представили другачије, и на ту значајну инверзију упозорава 
Чомски казујући да је „медијска истина” била да су прво Срби 
репресијом изазвали талас избеглица и хиљаде убили, па је 
потом НАТО интервенисао. „Реч је о замисли уобличеној у 
медијима, а наука често усваја сличан став.”45 Ми ћемо овде 
констатовати да је током, и непосредно пре, НАТО агресије на 
СРЈ дошло до присилних миграторних кретања, која су била 
последица: а) НАТО агресије, којом приликом су људи свих 
националности бежали како би спасли своје животе. Њихове 
привремене дестинације биле су Албанија, Македонија, а у 
мањој мери остатак СРЈ - Црна Гора и централна Србија, где је 
бобардовање било мање фреквентно; б) деловања тзв. ОВК, која 
је присиљавала Албанце да са Косова беже у суседну Албанију 
и Македонију, те да дају изјаве страним новинарима како су 
их српске снаге протерале. Касније је тзв. Хашки трибунал 
покушао да ово представи као резултат спровођења „српског 
плана `Потковица`”, чији је циљ био „етничко чишћење” 
Косова. Међутим, 2012. године, бивша бугарска министарка 
спољних послова Надежда Нејински признала је да је документ 
о том плану саставила Влада Бугарске и да га је она лично 
предала немачком министру Јошки Фишеру.46 Очигледно је, 
дакле, да је ова врста „миграција” била инсценирана.

44  Ноам Чомски, Југославија: мит, рат и распад. Прир. Д. Џалто. Самиздат Б92, Београд, 
2018, стр. 161-165
45  Исто, стр. 162
46  РТС, „Потковица искована у Софији», Интернет: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/
politika/1023930/potkovica-iskovana-u-sofiji.html, 18/08/2019



91

Урош Шуваковић, Обрад Стевановић НАТО АГРЕСИЈА НА СРЈ...

5. РАЗАРАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И МАТЕРИЈАЛНИХ 
ДОБАРА

Агресија НАТО на СРЈ у трајању од 79 дана резултирала 
је уништењем бројних објеката инфраструктуре, саобраћајница 
(свих врста: путева, пруга, аеродрома), мостова, привредних и 
стамбених зграда, индустријских постројења (од фабрика до 
електровода), школа, цркава, културно историјских споменика, 
гробаља, болница, породилишта...47 Неки од ових објеката били 
су под заштитом међународног ратног права, али агресоре то 
није спречило да их нападну и униште. Најконзервативније 
процене указују да је уништено национално богатство 
(инфраструктура, привредни објекти, непривредни цивилни 
објекти) у вредности од 4,063 милијарди америчких долара. 
Томе треба додати најмање 23,246 милијарди долара 
изгубљеног БДП који није резултат деструкције капитала, као 
и 2,3 милијарде долара изгубљеног људског капитала. Укупна 
економска штета због НАТО бомбардовања износи, према 
овој процени, 29,609 милијарди америчких долара48. Савезна 
влада, као и други стручни извори, износили су процене о 100 
милијарди америчких долара ратне штете.49 До данас, међутим, 
ниједна власт у СРЈ и Србији није саопштила коначан податак 
о ратној штети нити покренула питање њеног плаћања.. 
Напротив, некдашњи савезни вицепремијер и оснивач Г17, 
др Мирољуб Лабус, организовао је донаторске конференције 
као „сурогат за надокнаду ратне штете”. Свакако, питање је 
- чему сурогат? Због амнестије НАТО за почињене злочине. 
Овако испадају - добротвори.
47  Прецизан попис објеката који су оштећени, делимично или потпуно уништени дат је 
у монографској студији „Агресија на Савезну Републику Југославију», која је објављена и 
ратном издању часописа Безбедност XLI (2-3)/1999, стр. 181-426 
48  Група 17, Завршни рачун - Економске последице НАТО бомбардовања: процена штете 
и средстава потребних за економску реконструкцију Југославије, нав. дело, стр. 8-9. Аутори 
наглашавају да „овом проценом нису обухваћени: (1) део губитка људског капитала који се 
односи на албанско становништво на Косову; (2) штете на стамбеном фонду на Косову; (3) 
уништено природно богатсво и еколошке штете.» Аутори такође напомињу да „Трошкове 
који су настали уништавањем природног богатства и загађењем животне средине, као и 
ненадокнадиве штете на културно-историјском благу које је део националне и светске 
баштине, нисмо квантификовали због принципијелног становишта да су оштећења ових 
вредности таквог карактера да премашују све могућности и поступке смисленог економског 
вредновања.“
49  Стеван Ђорђевић, Ратна штета и људске жртве и права у вези с агресијом држава 
Северноатлантског пакта на Савезну Републику Југославију, нав. дело, стр. 233.
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6. УНУТРАШЊЕ-ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Једна од најдиректнијих последица НАТО агресије јесте 
промена власти у Србији. Та промена је припремљена НАТО 
бомбама и ракетама. Уместо Слободана Милошевића и његове 
Социјалистичке партије Србије, на власт је доведена, у односу 
на САД, клијентски ДОС. Мемоари последњег америчког 
амбасадора у СРЈ Виљема Монтгомерија (енг. William Mont-
gomery)50 сведоче о томе да је америчка влада, након што је 79 
дана бомбардоавала СРЈ, издвојила чак 100 милиона долара 
за изборну кампању којом је смењен Слободан Милошевић 
и доведена на власт коалиција ДОС. Иако је Слободан 
Милошевић покушао да упозори грађане СРЈ на последице 
доласка коалиције ДОС на власт51, они му тог пута нису 
поверовали. Тако успостављена марионетска власт ревносно 
је извршавала све налоге који су долазили са Запада. Не само 
да су починили удружени злочиначки подухват укидањем СРЈ 
„потезом пера”, већ су директним својим чињењима помогли 
сецесију АП Косово и Метохија. Међутим, неке већ донете 
одлуке и повучени потези нису могли више да буду поништени. 
„Агресија НАТО 1999. године, осим што је представљала 
злочиначки и криминални акт, имала је за циљ да допринесе 
политичком елементу транзиције у Србији - требало је да 
обезбеди смену Слободана Милошевића и власти у Србији, 
растакање СРЈ као заједничке државе Србије и Црне Горе 
и сецесију Косова и Метохије. Био је то први пут да се, од 
стране Запада, транзиција подстиче бомбама и ракетама.”52 
Дисконтинуитет са таквом ДОС-овом политиком је започет 
тек 2012. године победом председничког кандидата СНС 
Томислава Николића над кандидатом ДС Борисом Тадићем.

50  Виљем Монтгомори, Кад овације утихну: борба с демократском транзицијом, сећање 
последњег америчког амбасадора у Југославији. Дан Граф, Београд, 2010.
51  Слободан Милошевић, Обраћање грађанима пред други куг председничких избора, 2. 
октобар 2000. У Слободан Милошевић, Прилог историји ХХ века, Трећи миленијум, Београд, 
28. јун 2008, стр. 267-271
52  Урош Шуваковић, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена. 
Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014, стр. 281.
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7. ТРАНЗИЦИОНЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Не желећи да на овом месту полемишемо с појмом 
„блокоране трансформације”, морамо да укажемо на чињеницу 
да је он у потпуности неодговарајући. Оно што се под њим 
подразумева није трансформација, већ транзиција53, али је 
питање у којој мери је она била блокирана. Уколико пођемо 
од тога да транзиција обухвата 1) политичку плурализацију 
друштва и демонополизацију комунистичке партије на власти, 
2) гаранцију људских права, укључујући и и њену поделу на три 
гране власти (законодавну, извршну и судску) и 3) успостављање 
тржишне привреде и својинску трансформацију, засновану 
на општој приватизацији дојучерашње државне и друштвене 
својине, онда можемо констатовати да је у периоду од 1990. до 
2000. године транзиција извршена у потпуности у своја прва 
два сегмента. У оквиру трећег сегмента, новодонети Устав 
Републике Србије 1990. године гарантовао је „равноправност 
свих својинских облика”, те према томе омогућавао прелазак из 
једног у други облик својине, чиме су отворена врата за улазак 
приватног капитала.54 Зашто у том периоду није дошло до 
опште и обавезне приватизације? Најпре, зато што су санкције 
уведене од стране ОУН онемогућиле постојање тржишта, те 
би у таквим нетржишним условима имитација „тржишне” 
продаје друштвене својине у ставрности представљала пљачку. 
Једино где се одступило од овог начела била је општа, мада не и 
обавезна, приватизација стамбеног фонда, по начелу да је сваки 
станар могао да откупи стан у коме живи. Ово се сматрало 
солидарним и релативно правичним, а држава је са свог буџета 
скинула ставку одржавања стамбеног фонда. Инфлација која 
је те 1992. године у светским размерама достигла рекордне 
размере, онемогућила је да држава било шта приходује од 
ове приватизације, али је извесно да је својим грађанима 
обезбедила стамбену (значи: социјалну) сигурност. Ако би се, 
дакле, погледала укупна реална вредност тако приватизованог 
стамбеног фонда, та приватизација је највећа која је уопште 

53  Исто, стр. 11-25.
54  Ово признају и они који користе појам „блокиране трансформације», иако имају 
критички став према начину на који је тај прелазак вршен. Видети: Младен Лазић, 
Чекајући капитализам: настанак нових класних односа у Србији, Службени гласник, Београд, 
2011, стр. 151.
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спроведена у нашој земљи. Други, важан економски разлог 
био је искуство других социјалистичких земаља у погледу 
опште приватизације. Сагледавајући га, Србија се определила 
за модел „докапитализације”, како би обезбедила приватна 
улагања у предузећа, а не куповину тржишта и затварање 
домаћих фабрика, уз масовна отпуштања радника, како се то 
у источноевропским државама догодило. Да је овај модел био 
пожељан и веома добар, показала је куповина 49% капитала 
„Телеком Србија” а.д. 1997. године од стране италијанских и 
грчких партнера. Све ово је, заправо, имало за циљ да Србија 
постепено створи модел мешовите тржишне привреде, дакле 
оно што је одувек била идеја западних социјалдемократских 
партија. Дакле „трансформација” (у смислу: транзиција) у 
периоду од 1990. до 2000. године није била „блокирана”, 
већ је била усмеравана, с циљем да се избегну све њене 
негативне псоледице, посебно у условима потпуно уведених 
и дословно спровођених економских санкција ОУН. И 
управо та чињеница је протумачена као „отпор Југославије 
ширим трендовима политичких и економских реформи, 
што најбоље објашњава НАТО рат (а не тежак положај 
косовских Албанаца).”55 Ову Норисову формулацију разлога 
НАТО агресије, Чомски је прокоментарсисао као „шифру за 
неолиберални програм Вашингтона.”56 Дакле, као и у случају 
потоњих „хуманитарних интервенција” које је спроводио, 
НАТО агресија је имала за сврху и обезбеђивање услова за 
пљачку природних и експлоатацију привредних ресурса и 
радне снаге грађана Србије. Та сврха је у потпуности остварена 
после петоктобарске промене власти у Србији 2000. године, 
у периоду када је транзиција „одблокирана.” Приватизацијом 
свих предузећа која су ушла у процес приватизације према 
Закону о приватизацији Србија је кроз свој буџет, у периоду 
од 2001. до 2008. године — када је приватизација и извршена 
— приходовала 1,55 милијарди евра. Ако се, поређења ради, 
уочи да је Србија у једном једином државном предузећу — 
„Телеком Србија” продала 49% акција 1997. године — значи 
у време економских санкција ОУН наметнутих Србији — за  
 
55  John Norris, Collision Course: NATO, Russia, and Kosovo. Praeger, Connecticut (USA), 
2005, p. XXII
56  Ноам Чомски, Интервенције, стр. 178.
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1,4 милијарде немачких марака, онда је сасвим јасно да је 
продаја читаве српске привреде по овој вредности заправо 
пљачка националног богатства.57 Да бисмо спознали размере 
социјалног раслојавања у постпетооктобарској Србији, треба 
само погледати разлике у пријављеним приходима.58 Према 
подацима Пореске управе Србије за односне године, највиши 
пријављен годишњи приход физичког лица у Србији у 2018. 
износио је око 340 милиона динара или 2,88 милиона евра, 
а минималац у 2018. у Србији 298404 динара или 2529 евра. 
Значи однос између највише и најниже зараде у 2018 у Србији 
износио је 1: 1139! У 2013. тај однос је био 1: 1208. Од доласка 
СНС на власт показује се тренд смањивања социјалних разлика, 
али су оне и даље драстичне и, рекли бисмо, неприхватљиве 
за један народ који попут српског, изразито држи до начела 
социјалне правде и солидарности.

8. СПОЉНО-ПОЛИТИЧКЕ ПОСЛЕДИЦЕ

Последице НАТО агресије у домену спољне политике 
су следеће:

8.1 Безалтернативне „евроинтеграције”. Премда се ова 
„безалтернативност” данас може ређе чути у јавном дискурсу, 
него у првој деценији овог века, извесно је да она представља 
континуитет опредељења свих политичких режима у Србији 
после петог октобра 2000. године. Чак је изгледало, у једном 
тренутку, да се ово може сматрати глобалним политичким 
циљем наше земље59, будући да је око њега готово постојао 
консензус. Данас смо у вези са овим циљем далеко од 
консензуса међу грађанима, али постоји готово консензус међу 
припадницима политичке класе. 

8.2 Последица НАТО агресије јесте да су грађани Србије 
у огромној већини (према различитим истраживањима јавног 
мњења, бар 3/4 испитаника) против атлантских интеграција 
Србије. Залагање за такву политику је и један од значајнијих 

57  Урош Шуваковић, Транзиција, стр. 90.
58  Наравно, ако би се у разматрање узели и скривени приходи, утврдило би се још 
драстичније социјално разликовање.
59  Урош Шуваковић, Политичке партије и глобални друштвени циљеви. Трећи миленијум, 
Београд, 2004, стр. 323.
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разлога смене у власти Србије 2012. године. У вези са овим, 
треба констатовати још две чињенице:

8.2.1 Народна скупштина Републике Србије прогласила је 
војну неутралност Србије својом Резолуцијом, до евентуалног 
референдума на коме би народ могао да одлучи и другачије.60 
Ваља нагласити то да је Србија прогласила војну, али не и 
политичку неутралност, што може да значи да је она политички 
сврстана (нпр. уз ЕУ). Из ЕУ се стално и шаљу упозорења 
Србији да у склопу евроинтеграција мора да своју политику 
усаглашава са политиком ЕУ, поготову што је после 2012. 
године дошло до интензивирања политичких, економских, 
војних и других односа Србије са Русијом и Кином. Овим 
односи постају све значајнији у светлости процеса „решавања 
косовског питања”. Остављање простора за референдумско 
одлучивање о приступању НАТО - а у овом веку смо сведоци 
да се референдумске одлуке преиначују и директно крше 
од стране извршне власти (пример Македоније и одлуке о 
промени имена) или опструирају на све могуће начине (случај 
Брегзита) - не улива поверење да би народна одлука о неуласку 
у НАТО била и спроведена у пракси.61 Тим пре, ако се зна

8.2.2 да ниједна бивша социјалистичка земља није 
ушла у ЕУ, а да није ушла и у НАТО. Наравно, постоје добри 
историјски разлози да Србија буде изузетак, али исто тако 
постоје и компаративно-политички разлози који буде потребу 
да се буде опрезан. Стога би ваљало опредељење о војној 
неутралности подићи на ниво уставне одредбе. 

9. ИЗМЕНА СВЕСТИ ИНДОКТРИНАЦИОЈОМ КАО 
ПОСЛЕДИЦА НАТО АГРЕСИЈЕ

Измена свести индоктринацијом62 постаје једна од 
главних последица извршене НАТО агресије. Опортунизам 

60  Народна скупштина Републике Србије, Резолуција Народне скупштине о заштити 
суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије. 
Интернет: https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/index.php?id=80729  18/08/2019
61  Поједини интелектуалци стога, с правом, оспоравају право икоме да распише референдум 
са оваквим питањем. Видети: Радош Смиљковић, Срби у империјалним сударима, Службени 
гласник, Београд, 2013, стр. 299.
62  Сергеј Георгијевич Кара-Мурза, Демонтажа народа. Информатика а.д, Преводилачка 
радионица „Росић», Београд, 2015.
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и конформизам постају доминантни облици свести. Форсира 
се начело да је „Отаџбина тамо где је боље“ (Ubi bene, ibi 
patria!). Резултат је општа трка за профитом, обећаним бољим 
животом, што узрокује масовне економске миграције, посебно 
младих људи, пре свега на Запад. Индивидуализам је посебно 
на цени, док је колективност пожељна само у виртуелном 
простору. Свако мора да се избори за себе, а солидарност 
међу припадницима заједнице је преточена у беспоштедну 
конкуренцију. Она иде до те мере да ђаци једни другима не 
дозвољавају преписивање, јер ће то можда њиховом другу 
омогућити да их угрози приликом уписа у средњу школу 
коју ће тек неколико година касније сви покушати да упишу. 
Овакви поступци указују да и породице васпитавају децу за 
индивидуални опстанак, а не за припадништво заједници.

Заговарају се аутошовинизам и самопорицање сопственог 
идентитета.63 Патриотизам као вредност је доведен у питање 
примером одвођења у Хаг хероја који су предводили одбрану 
Отаџбине, на челу са председником Милошевићем. Такав 
степен понижења ниједна земља себи није допустила. Питање 
гласи: „Ко ће убудуће бити спреман да брани земљу, ако је 
извесно да ће га земља и неки нови режим кажњавати због 
патритозма?!“ Иако после 2000. године постоји организована 
индоктринација да је КиМ „изгубљено“ и да то „морамо 
признати“ зато што је „реалност таква“, како бисмо ушли у 
ЕУ, грађани се још увек успешно томе супротстављају.64 При 
том, такво опредељење грађана не ослобађа ни политичку 
класу ни интелектуалце да трагају за могућим релативно 
трајним решењем косовског питања. Гурање главе у песак, 
попут ноја, не може да буде на добробит ни Срба ни Албанаца 
ни других етничких заједница који живе у јужној српској 
покрајини.65 На наше очи се дешавају процеси негирања Срба 
као традиционалног народа у Црној Гори, покушава се довести 
у питање постојање Републике Српске, док наши грађани то 
посматрају као да се то дешава негде „тамо далеко“.
63  Мило Ломпар, Дух самопорицања: у сенци туђинске власти. Orpheus, Нови Сад, 2012. 
64  Наша истраживања показују да код младих постоји патриотски дух. Видети: Irina Trotsuk, 
Uroš Šuvaković, „The Value of Patriotism for Students in Russia and Serbia”, Serbian Political 
Thought, Institute for Political Studies, Belgrade, 1/2013, pp. 81-104.
65  В. Урош Шуваковић, „Косово и Метохија су део Србије, а Србија је део Европе, иако 
неки тврде другачије». У Косово и Метохија: јуче, данас, сутра (ур. Драган Станић). Матица 
српска, Нови Сад, 2018, стр. 171-181.
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Наметањем туђих културних образаца, индоктринацијом 
туђим вредностима, разбијањем породице као институције, 
руинирањем свих установа (од школе преко научних 
институција и универзитета до парламента) настоји се ослабити 
српска национална свест66 и добити народни пристанак за оно 
што је очито супротно интересима Србије и српског народа: 
за свођење Србије на Београдски пашалук, отимањем АП 
Косово и Метохија и за стварање тзв. „Велике Албаније“, уз 
давање некаквог „специјалног статуса” делу Рашке области 
са муслиманским живљем коју они називају Санџаком. Уз 
пристанак на негацију Републике Српске и монтенегричење 
Срба. Разне НВО, партије без истинске народне подршке и 
појединци који се нуде Западу за улогу Квислинга, од 2000. 
године до данас верно служе реализацији ових циљева. 
Величина нашег народа мора да буде у отпору таквим 
захтевима. Не сме се остварити пророчанство председника 
Милошевића како ће „Косово бити прва жртва!“ Оно уопште 
не сме да буде жртвовано, јер није само чињеница да је Косово 
– Србија, већ је такође чињеница да нема Србије без Косова. 
Зато је важно оживети обамрлу српску националну свест 
и понашати се у складу с поруком песника кога „све ране 
мога народа боле.“ Солидарност и, српски интерпретирано – 
саборност, кључне су речи рада на опстанку земље и нације 
и на отклањању страшних последица које је НАТО агресија 
1999. године оставила иза себе.

10. КА ЗАКЉУЧИВАЊУ

Како смо већ показали, последице НАТО агресије сежу 
у различите сфере српског друштва и тичу се како живота и 
здравља људи, преко материјалне штете и разорене привреде, 
миграција, унутрашње и спољно-политичких промена, 
успостављања клијентелистичке власти у СРЈ и Србији (која 
се успешно одржавала све до 2012. године), па до покушаја 
промене свести грађана наше земље. Веома је тешко вршити  
 
66  „Нагли и радикални историјски дисконтинуитети, напуштање властитих културних 
образаца и њихова замена туђим и страним неминовно воде ка губитку националне 
самодисциплине, а то је пут ка урушавању нације.» Петар Анђелковић, „Расрбљавање српског 
народа и промена идентитета у глобализирајућем друштву», Зборник радова Филозофског 
факултета у Приштини, XLVIII (2)/2018, стр. 87-106.



99

Урош Шуваковић, Обрад Стевановић НАТО АГРЕСИЈА НА СРЈ...

градацију тих последица. Нужно је ипак разумети да то нису 
последице које су се просто „збиле”, које су за нама као део 
прошлости. Напротив, не само да су ране још увек живе, 
већ се жртве сваким даном увећавају деловањем токсичних 
агенаса који су произведени НАТО бомбардовањем. Једнако 
тако, и геополитички простор некадашње СРЈ је размрвљен: 
Црна Гора је већ 13 година независна67, Косово је прогласиоло 
„независност” 2008. године, коју Србија и половина држава 
- чланица ОУН не признаје, док ју је друга половина, под 
утицајем Запада, признала. Не треба ни наглашавати да 
отворено „косовско питање” представља стални чинилац 
дестабилизовања Србије. Поново се покушава отвoрити 
питање укидања Републике Српске и ревизије Дејтонског 
споразума, давања „специјалног статуса” тзв. Санџаку итд. 
У том смислу, последице НАТО агресије су, на жалост, део 
садашњости Србије. И у дужем периоду ће утицати на њену 
будућности.
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Uroš Šuvaković

Obrad Stveanović

NATO AGGRESSION ON FRY AND ITS 
CONSEQUENCES

Resume

Subject of the analysis are the consequences of the 
NATO aggression on the Federal Republic of Yugo-
slavia (FRY) between March 24th 1999 and June 
10th 1999. The goal of the paper is to perform sys-
tematization and classification of the consequences 
of that aggression. Applied method is observation 
(including the observation with participation), as 
well as the analysis of the content of the available 
documents. Starting point is the comprehension 
that the NATO aggression was regulatory unlawful, 
while in social-moral aspect it was criminal, so that 
its termination, among other things, represented also 
the return of solving the Kosovo issue within the 
norms and procedures of the international law, with 
de iure recognition of the sovereignty and territory 
integrity of FRY, i.e. Serbia. Simultaneously, atroc-
ities over Serbian citizens in Kosovo and Metohija 
have not stopped, but they have got another form 
and dimension, like the open aggression was trans-
formed into a conflict of a lower intensity, connect-
ed primarily with endangerment of the territorial 
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integrity and sovereignty of the FRY, and then of the 
Republic of Serbia. Regarding the consequences of 
the aggression, we classify them as follows:
1. Vital
2. Geopolitical
3. Sanitary and ecological
4. Forced migrations
5. Destruction of infrastructure and tangible goods
6. Internal policy 
7. Transitional 
8. Foreign policy 
9. Change of consciousness by indoctrination
The classification is not depleted by this, but the 
members surely comprise the most important 
consequences of the NATO aggression. Each of 
these consequences has its direct and indirect side. 
Conclusion is that the consequences of the NATO 
aggression outreach different spheres of the Serbian 
society and influence both life and health of people, 
through damaged resources and destroyed economy, 
migrations, changes of internal and foreign policy, 
establishing clientage authorities in FRY and Serbia 
(successfully maintained until 2012.) and attempts 
of changing the consciousness of the citizens of our 
country. It is very difficult to perform gradation of 
these consequences. However, it is necessary to 
understand that these are not just the consequences 
that simply „had happened”, which are „behind us” 
as „a part of the past”. On the contrary, not only 
that the wounds are still alive, but also the number 
of victims increases every day due to the effects of 
toxic agents produced by NATO bombing. Similar-
ly, the geopolitical area of the former FRY has been 
crushed. Montenegro is independent for already 
13 years and the member of NATO for two years, 
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Kosovo proclaimed „independence” in 2008, which 
is not recognized by Serbia and half of the member 
states of the UN, while the other half recognize it 
under the influence of the West. There is no need to 
point out that the open „Kosovo issue” represents a 
permanent factor of destabilization of Serbia. The 
issue of annulling Republika Srpska and revision of 
the Dayton Agreement is actualized again, аs well 
as giving a „special status” to so-called Sandzak, 
etc. In that sense, the consequences of the NATO 
aggression are, unfortunately, the part of the pres-
ence of Serbia. They will influence its future in a 
longer period.
Keywords: NATO aggression, Federal Republic of 
Yugoslavia, 1999, Serbia, Kosovo and Metohija, 
consequences.
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је гушење алтернативних извора информација, 
укључујући и њихово физичко уништење, што 
ће бомбардовањем зграде Радио-телевизије 
Србије и преко 300 релеја и репетитора први 
пут у пракси бити реализовано. Промене на које 
се указује у овом раду трансформишу смисао 
медијске филозофије, јер се, уместо истине, на 
„пијaдестал“ уздижу конструисане представе 
о стварности, скројене према интересима 
моћних геополитичких стратега. Глобалне 
медијске корпорације ослоњене на профит који 
им обезбеђује војна индустрија и владајуће 
политичке елите конструишу пожељне слике, 
постајући важна карика у стратегији хибридног 
ратовања.
Кључне речи: пропаганда, манипулација, 
наративи, хибридни рат, мека моћ, геополитика 
медија.

1. УВОД

На раскршћу два миленијума НАТО алијанса се нашла 
у великом проблему, јер је део чланица, али и међународне 
јавности отворено изражавао сумњу у даљу сврху постојања 
овог савеза. Званичним окончањем Хладног рата и 
тријумфалним рушењем совјетске империје најстарија и 
најјача војно-политичка организација суочила се са дилемом 
даљег функционисања, па је политичко-медијским креирањем 
комплексног и радикализованог окружења требало створити 
јавно оправдање за војним ангажовањем ван сопствених 
граница. Сједињеним Америчким Државама, као доминантној 
сили, требала је подршка осталих чланица, али и базе на њиховим 
просторима, уз војну умреженост, тако да је производња новог 
непријатеља била алиби за опстанак читаве организације. 
Дестабилизовањем и урушавањем економске, политичке и 
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безбедоносне ситуације на просторима бивше Југославије, уз 
лукаво инструментализовање последица крвавих грађанских 
сукоба, набујалог национализма и деценијског конфликта 
међу некада „братским“ републикама, велика држава је 
разбијена. Међутим, то није био крај. У покрајини Косово 
и Метохија плански је произведена хуманитарна катастрофа 
албанског становништва, која ће послужити као повод за 
бомбардовање СР Југославије, баш на педесети рођендан 
НАТО алијансе.1 Припрема за оружану агресију претходно 
је најављена медијским наративима, јер је светској јавности 
низом пропагандних порука требало усадити слику о кривици 
нападнуте стране, али и „обавези“ које је имало „демократско 
окружење“ да се стави на једну страну, која је њиховом „црно-
белом“ конструкцијом стварности проглашена за једину жртву, 
све по цену кршења свих међународних резолуција.2

„Бројни коментатори, уз неке политичке вође питали 
су се треба ли НАТО да оде у часну пензију, будући да је 
послужио својој изворној сврси“, рекао је Џон Норис (енг. 
John Norris), тадашњи сарадник Строуба Талбота (енг. Strobe 
Talbott), заменика америчког државног секретара и једног од 
главних учесника у преговорима који су довели до Војно-
техничког споразума и Резолуције 1244. У књизи „Путања 
судара: НАТО, Русија и Косово“3, која се појавила неколико 
година после рата, блиски сведок и учесник ових догађаја 
констатује како је за западне силе покретачку снагу косовске 
кризе представљала разочараност тадашњим српским 

1  Генерал Весли Кларк (Wesley Clark), командант НАТО снага, у интервјуу датом америчкој 
мрежи „Си-Би-Ес“ (CBS) маја 2000. године рекао је следеће: „Милошевић, говорећи отворено, 
никад није стварно схватио да овај рат није стриктно био везан за Косово. То, коначно, 
није био конфликт због етничког чишћења. То је била битка за будућност НАТО-а, битка 
за кредибилитет Сједињених Држава као силе у међународним односима“. Више у: Миле 
Бјелајац, „Прикривање и разоткривање правих разлога за рат 1999. на Косову и Метохији“, 
Политика националне безбедности, година X, vol. 16, број 1/2019, стр. 13-36. 
2  У Резолуцији Генералне скупштине Уједињених нација бр. 3314 (XXIX) од 14.12.1974, 
чланом 1. утврђено је да агресију чини „употреба оружане силе једне државе против 
суверенитета, територијалног интегритета или политичке независности друге државе, 
односно на ма који други начин који није у сагласности са Повељом УН“. Повеља дозвољава 
употребу силе само у случају самоодбране или у случају предузимања колективних мера које 
предузимају УН против агресије. Видети у: Радослав Гаћиновић, „Спољни оружани облици 
угрожавања капацитета безбедности државе“, Политичка ревија, Институт за политичке 
студије, Београд, бр. 1/2013, стр. 188.
3  John Norris, Collision Course: NATO, Russia and Kosovo (foreword by Strobe Talbott), Praeger 
Publishers, Westport, 2005.
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лидером Слободаном Милошевићем и њихов страх да би 
нестабилност и конфликти могли да се прошире у региону. И 
док су бивше социјалистичке државе настојале да реформишу 
своје привреде, ублаже етничке напетости и развију грађанско 
друштво, овдашња кретања су, како је изгледало, била супротна. 
„Није никакво чудо да су се НАТО и Југославија нашли на 
путањи судара“, тврди Норис, закључујући да се бомбардовање 
најбоље објашњава „отпором Југославије ширим тенденцијама 
политичке и економске реформе - а не патњама косовских 
Албанаца.“

Рад који следи ограничен је природом излагања и нема 
амбицију да комплексну материју сведе на обим научног текста, 
али у фокусу разматрања нуди синтетизовану слику силовитог, 
усклађеног и тоталитарног медијског инжињеринга који 
реално окружење о сложеној југословенској стварности своди 
на просте, имагинарне представе о кривици једне стране, које 
су стизале кампањом из утицајних медија. На опасност појаве 
комуникацијског монопола још раније је указивао Џон Кенет 
Галбрајт (енг. John Kenneth Galbraith), запажајући да у таквим 
друштвима имплицитно расте моћ уверавања (убеђивања),4 

па се огромне количине идеолошке енергије и новца улажу 
у ширење алатки и техника за распростирање пропагандне 
моћи. У кризним ситуацијама, посебно војним конфликтима и 
интервенцијама, улога професионалних комуникатора добија 
на важности, јер они кроз процесе продукције информација 
селектују и рангирају теме, што је постулирано теоријама 
о чуварима капија (енг. gatekeeping theory) и успостављања 
дневног реда (енг. agenda setting theory). „Централизација 
контроле над медијским садржајима“ и надзор над токовима 
медијског утицања постају легитимни део војних доктрина 
пре, током и после конфликата, констатовали су после НАТО 
бомбардовања Стивен Чафи и Миријам Мецгер.5 Са променама 
на које се указује у овом раду, медијске слике су прерасле 
4  Галбрајт констатује како је „имплицитно кондиционирање веома моћна сила деловања 
на људе и њихове поступке и понашање“. Видети у: John Kenneth Galbraith, Anatomija moći, 
Stvarnost, Zagreb, 1987, str. 30.
5  „Концентрацијом медијског власништва у рукама неколицине могула они постају све 
значајнији центри моћи у друштву и пресудни контролори масмедијског тржишта у глобалном, 
националном и локалном оквиру, чиме стичу и могућност да утичу на јавно мњење“. Видети у: 
Steven H. Chaffee & Miriam J. Metzger, „The end of mass communication?“, Mass communication 
& society, 2001, 4 (4), 365-379.
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у снажан геополитички инструмент, неопходан за промену 
свести и менталитета читавог окружења. При томе, облици, 
методе и технике утицања и даље се мењају, преобликују и 
редефинишу, тако да државе које током кризних процеса не 
доказују своју моћ губе статус који до тада уживају.

У фокусу овог текста је појава „медијацентризма“ као 
важне доктрине хибридног рата, заснованог на комбиновању 
идеолошког, пропагандног, обавештајног и психолошког 
деловања у којем се наметањем симболичких појмова и 
таргетирањем смисла усмерава јавно мњење.6 Манипулисање 
вестима, преувеличавање и/или минимизирање личности, 
етикетирање противника, прљави трикови, спиновање 
информацијама, лажне вести и сличне технике завођења 
аудиторијума, само су делић пропагандног репертоара и 
механизма којим се организује брза хипноза јавности. Циљ 
је стварање утиска да је нешто оправдано, демократско, 
племенито, важно и друго, тако да напор уложен у обликовање 
порука одобравањем јавности и прихватањем пласираних 
идеја оправдава оружану интервенцију и учвршћује 
слику о одговорности стране која ће бити нападнута. 
Стратегија хибридног рата је заснована на широком спектру 
најразличитијих облика неконвенционалне борбе и оружаних 
дејстава, што се доказује на примеру НАТО интервенције на 
Косову и Метохији. Глобална публика формирана кроз социјалне 
интеракције и односе наметнуте представе (стереотипе) олако 
је прихватала наметнуте слике као репрезентативне, слике 
реалности, усвајајући са њима и диригована значења. Тако 
терористи преко ноћи постају „борци за слободу“, убиства 
полицајаца или припадника војске легитимне државе именују 
се „ослободилачким чином“, па се аналогно и сецесија дела 
државне територије проглашава „борбом за Републику 
Косово“. Недовољно споро се уочава како пропаганда постаје 
део војне тактике, при чему се масовно подржава одређени 
модел решења тежњом да се понашања људи подведу у 
истоветне калупе. Софистицираношћу појмова је западни 
војни естаблишмент скривао њихово право значење, што је 
6  Теоретичари виде „медијацентризам“ као „начин емитовања специфичних (динамичних) 
слика, који у појединим моментима постаје доминантан, водећи ка квалитативној промени 
како емитованих слика, тако и смисла које те слике рађају“. Видети у: Александар В. Чернов, 
Трагање за културним идентитетом - фактор медија, Прометеј, Београд, 2007, стр. 82.
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референтно у америчкој „доктрини сукоба ниског интензитета“, 
која се заснива на комбиновању психолошко-пропагандних 
операција усмерених ка цивилним и војним циљевима, уз 
евентуалну оружану подршку оперативног или тактичког 
нивоа.7 Дешавања на Косову и Метохији, у којима глобално 
конструисана манипулација постаје „уграђени“ елемент 
конвенционалног сукоба, са задатком наметања медијских 
значења и управљања перцепцијом, послужиће касније као 
суштина концепта ратова пете генерације.8 На раскршћу 
миленијума променила се физиономија конфликата, јер моћне 
државе, користећи технолошку супериорност у цивилној 
заједници, своје позиције показују наметањем конструисаних 
медијских слика, које заправо мењају свест публике која их 
прихвата нудећи конвертиране идеолошке погледе, вредности 
и обрасце. Од тада у савременој геополитичкој пракси 
фигурирају појмови као што су: „мека сила“ (енг. soft pow-
er), коју је први у академској заједници означио Џозеф Нај 
млађи (енг. Joseph Nye, Jr.), затим „млаки рат“, „паметна моћ“ 
итд. Овај харвардски политиколог јасно је ставио до знања 
да се снага држава састоји у монополу над комуникацијским 
средствима којима се „слика о моћи“ пројектује, при чему 
„две ствари могу увелико повећати или умањити способност 
било ког ентитета: прво, властити легитимитет у очима својих 
појединачних чланова и друго, њена веродостојност у очима 
других сила“.9 „Мека моћ“ производи различитости унутар и 
међу друштвима, а конфликти који следе само су демонстрација 
„тврде моћи“ (енг. band power) и насиља према таргетираној 
страни.

7  Платформу за израду ове стратегије формулисала је група експерата, познатија као 
„Комитет из Санта Феа“, у првој половини 1980, а даље разрадио моћан тим од 2.600 
стручњака Пентагона и водећих обавештајних служби. Уместо бацања пара на бесомучну 
трку у наоружању циљ је постао контрола људских умова, сламање противничког морала и 
жеље за отпором. Више у: Зоран Јевтовић, Тоталитаризам и масмедији, Крајински књижевни 
круг и БИГЗ, Неготин и Београд, 2000, стр. 53-57.
8  Рат пете генерације је тек 2009. године званично уведен као оперативни концепт у 
интервенцијама САД и НАТО.
9  Више у: Joseph Nye Jr., Think again: Soft Power, Foreign Policy 22/2, http://www.foreign-
policy.com/articles/2006/02/22/think_again_soft_power, 04/05/2019.
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2. МЕДИЈСКИ СТЕРЕОТИПИ У ИЗВЕШТАВАЊУ СА 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

У свакодневном окружењу, информативни, културни, 
религијски и други утицаји управљају погледима и 
оријентацијом модерних и медијски све зависнијих маса, 
претећи настанком „информационог гулага“.10 Велике силе, 
улажући значајан капитал, обезбеђују доминантан утицај 
наметањем монопола својих комуникационих центара, који 
нудећи спиноване идеолошке погледе, вредности и обрасце 
заправо мењају свест глобалних публика. НАТО стратези 
су међу првима уочили како се алати за прерасподелу моћи 
заснивају на снази медијских пројекција, односно вештинама 
наметања моралног ауторитета којим се остатак планетарног 
друштва уверава у исправност предузетих активности. Одлука 
о кажњавању непослушног југословенског руководства донета 
је много раније, у намери да на глобалној политичкој сцени 
укаже на последице супростављања новом светском поретку 
оличеном под вођством САД, али је ради утишавања гласова 
који су изражавали сумњу о кривици само једне стране ваљало 
припремити медијску слику која би сведочила о високом 
кредибилитету читаве операције. Иако је шеф посматрачке 
мисије ЕУ на Косову и Метохији, амбасадор Дитмар Хартвиг 
(нем. Dietmar Hartwig), слао извештаје да тзв. Ослободилачка 
војска Косова (ОВК) непрестано врши терор и провоцира 
власт, терајући Србе у избеглиштво, у медијима је простор 
био резервисан за спиноване тврдње Вилијама Вокера 
(енг. William Walker) и чланова његовог штаба, који су као 
задатак имали производњу догађаја који ће послужити као 
повод за бомбардовање. Прича о Југославији је била сувише 
компликована, док су антисрпски наративи били једноставни 
и јасни. 

Слика о једној од учесница у сукобу се ствара постепено 
и пажљиво, тако да таргетирана страна у првом тренутку и не 
уочава како је постала објект пропагандног моделовања. Тако 
су прве „представе о етничком угњетавању Албанаца“ у свет 
послате 20. фебруара 1989, вешто осмишљеним штрајком глађу 

10  Miroljub Radojković, Branimir Stojković i Aleksandar Vranješ, Međunarodno komuniciranje 
u informacionom društvu, RTS i Clio, Beograd, 2015, str. 22.
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рудара Старог трга, који је припадао Рударско-металуршком 
комбинату Трепча, када су светске медије преплавиле 
једноличне слике „обесправљених штрајкача“. У прилозима 
страних редакција виде се лекари у чистим белим мантилима 
како „придржавају изгладнеле рударе да се не би срушили 
од исцрпљености“ или им „држе повезе преко очију да не би 
ослепели“ после дугог боравка под земљом. Са друге стране, 
уместо да се окрену разобличавању и демаскирању лукаве 
инсенације у светском мњењу, домаћи медији су акценат 
стављали на свој аудиторијум објашњавајући како је „немогуће 
да рудари на површину излазе са свеже обријаним лицима“ 
или тврдњама да им се „кроз алтернативни излаз кришом 
достављају храна и вода.“ Креирани проблем избио је на 
површину, а у даљој интернационализацији улогу добијају 
савезници који појачавају интензитет и симболички производе 
уверљивији декор (попут подршке словеначких интелектуалаца 
у Цанкарјевом дому у Љубљани). Стереотипи о лошим Србима, 
опасна генерализација и поједностављивање компликоване 
стварности, почели су са манипулативним ткањем планетарне 
јавности, али је свест о погубности последица у домаћој 
јавности била неразвијена.11

Уследила је даља циљана стигматизација, у пролеће 
наредне године, када се појавио „случај масовног тровања 
албанских ђака.“ Преносећи само албанске изворе, утицајни 
медији су извештавали о хиљадама студената, ученика, па чак 
и беба, „жртава српских безбедносних служби“ и „доктрине 
истребљења“ коja се припрема албанском становништву.12 
И док су се југословенске власти браниле и покушавале да 
објасне да је реч о „инсценирању организованом од стране 
албанских сепаратиста“, сецесионисти су организовали 
научни скуп „Косово - испит лекарске савести“, закључујући 
како је „до сада непознатим и неидентифицираним плином 

11  На опасност креирања стереотипа међу првима је указао славни амерички новинар Волтер 
Липман (енг. Walter Lippman) признајући како људи познају свет преко „слика које праве у 
својој глави“. Проблем је у чињеници да оне до њих стижу посредством медија „безнадежно 
искривљене и непотпуне“, чиме се умањује способност јавности да схвати истину. Видети 
у: Clinton Rossiter & James Lare (eds.), The Essential Lippman, Random House, New York, 
1963, 108.
12  Нацистички министар пропаганде Јозеф Гебелс (нем. Joseph Goebbels) давно је запазио: 
„Пропаганда треба да буде популарна, а не интелектуална”. Више у: Joseph Goebbels, Erken-
ntnis und Propaganda, Zentralverlag der NSDAP, Munichen, 1934, 28-52. 
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отровано преко 3.000 албанских ученика“, којима су „српски 
лијечници ускраћивали помоћ“. Такође, Frankfurter Allge-
meine Zeitung (17. јула) је тврдио како се „плански отпушта 
велики број запослених Албанаца“, док је бечки Die Press 
(10. децембра) оптужио српску државу да је масовни број 
Албанаца оставила без посла, „не помињући ниједном речју 
да су сами дали отказе“.13 Долази до симплификације јавног 
дискурса, пропаганде, манипулације, а све у жељи да се 
обезбеди легитимитет једностраних потеза. Пласирано је као 
доминантно мишљење да је Југославија историјски савезник 
Русије и да је комунистичког карактера, па је тако изграђен 
мит о српској непокорности и фатализму и да је то нешто што 
би требало да се реши.14 

У агенду светских медија неосетно је усађена представа о 
комунистичком Левијатану (Србији, прим. аут.) који се сурово 
обрачунава са грађанима других националности које треба 
заштитити. Ради лакшег добијања подршке НАТО савеза, али 
и због лакшег прихватања будућих потеза пред сопственом 
и међународном јавношћу кроз моралну сатанизацију 
пројектованог непријатеља (Срба) и сламања њиховог отпора 
и жеље за њим, покренута је жестока пропаганда кампања у 
којој је кључно место заузимала оптужба за „великосрпски 
хегемонизам“ и „идеју стварања велике Србије“.15 Техникама 
етикетирања и блаћења настојало се пре сукоба јавно 
дискредитовање мете, при чему су бројни пропагадни извештаји 
и слике са терена служили означавању „Зла.“ Југословенска 
народна армија (ЈНА), која је легитимно и легално бранила 
територијални интегритет државе, у глобалним медијима 
означавана је као „српска борбена сила“, „комунистичка“, 
„великосрпска“, „агресорска“ и слично, чиме је у западном 
13  Зоран Јевтовић, Зоран Арацки, „Пропагандна матрица глобалних медија у хибридним 
ратовима“, Политика националне безбедности, год. X, vol. 16, број 1/2019, стр. 180-181. 
14  Више у: Зоран Јевтовић, „Медијски рат против Срба и Југославије“, Срби и пропаст 
Југославије (група аутора), Завод за уџбенике и Службени гласник, Београд, 2017, стр. 63-92.
15  О пореклу и смислу „Велике Србије“ и „великосрпске политике“, између осталог, видети 
у: Милорад Екмечић, „Појам Велика Србија према светским узорима“, Велика Србија: истине, 
заблуде, злоупотребе (група аутора), СКЗ, Београд, 2003, стр. 15-42; Чедомир Попов, Велика 
Србија: стварност и мит, ИК Зорана Стојановића, Сремски Карловци - Нови Сад, 2008; 
Љубомир Тадић, Криза и „великосрпски хегемонизам“, Службени гласник, Београд, 2008; 
Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић, „Мит о великој Србији - између политике, религије, 
пропаганде и национализма“, Геополитика и медији, Култура полиса и Графомаркетинг, Нови 
Сад, 2010, стр. 247-274.
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политичком дискурсу етикетирана као „злочиначка“. У 
европским и америчким електронским и штампаним медијима 
покренута је огромна кампања о српским злочинима (којих 
је неоспорно било, као и у сваком грађанском рату), уз 
преувеличавање са једне и минимизирање или прећуткивање 
злочина друге стране. Иначе, о збивањима на Косову и 
Метохији током 78 дана бомбардовања извештавало је 2.816 
међународних репортера, од којих се значајан део понашао 
супротно професионалним стандардима новинарства, али то 
је мало кога интересовало. 

Према доктрини сукоба ниског интензитета, медији у 
кризним ситуацијама имају задатак брзог распламсавања емоција 
(то се постиже, између осталог, техником манипулативног 
кадрирања), тако да се чињенице маргинализују и потискују са 
јавне сцене, што се илуструје примером извештавања „Си-Ен-
Ена“ (енг. CNN) са сахране породице Јашари, у селу Доње 
Преказе. Са једне стране, приказане су потресне слике, тела 
26 погинулих чланова међу којима је било жена и деце, али 
је и прећутано оно о чему је говорила друга страна - да је 
Адем Јашари, један од оснивача терористичке ОВК, држао 
страдале као таоце, не дозвољавајући им да напусте поприште 
сукоба, иако су их снаге безбедности позивале да то учине. 
Ретки гласови који подразумевају проверу података брзо се 
утишавају, па тако и они који говоре о томе како је Јашари убио 
свог брата који је хтео да се преда, што се и данас спомиње од 
стране српских званичника16. Остао је прикривен и податак да 
су само неколико дана раније (28. фебруара 1998. године) из 
тог села подмукло нападнута и убијена четири припадника 
полиције. 

Пропагандна комуникација у тренуцима агресије и насиља 
препуна је сумњи, недоречености, симбола, што омогућава 
конструисање магловитих пројекција стварности. Догађаји које 
људи стварно доживљавају кроз медијске наративе добијају 
нове димензије, јер их интерпретатори планирано и постепено 
доводе у везу са измењеним релацијама и означитељима 
којима даље коментатори, „експерти“ и парастручњаци у 
студијима постулирају други смисао, трудећи се да заробе 
16  Албанци од друмског разбојника праве хероја, http://www.politika.rs/scc/clanak/424245/
Albanci-od-drumskog-razbojnika-prave-heroja, 17/07/2019. 
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пажњу аудиторијума и пробуде жељене реакције. Тако се 
терористи преко ноћи претварају у хероје, а жртве постају 
џелати.17 Насиље које страна у сукобу користи је прорачунато, 
дозирано са међународним режисерима и медијски темпирано 
са циљем привлачења глобалне пажње. Провоцирајући војску 
и полицију киднаповањем и убијањем ненаоружаних поштара, 
шумара, лекара, новинара и других цивила који су обављали 
јавне послове, терористи ОВК су подстицали интервенцију 
легитимних снага безбедности, али су честом мобилизацијом 
обичних људи користили њихову смрт за оптужбе о репресији. 
Камере великих медијских кућа су непрекидно на терену, 
али метанаративи који стижу су оптужбе само једне од 
страна у сукобу. На пример, Рој Гатман (енг. Roy Gutman) 
сензационалном причом о масовној гробници на депонији 
смећа код Ораховца, где је закопано 567 људи, међу којима и 40 
деце18, таласа јавно мњење, али како српска страна одмах води 
новинарске екипе на место дешавања, лажна прича нестаје из 
информативног простора, без одговорности по ауторе.

За САД је ОВК званично била терористичка организација, 
али када је тврди став Београда према новом светском поретку 
дефинисан као коначан, стране обавештајне службе (CIA и 
BND) добиле су сагласност да у тишини обуче и наоружају 
терористе,19 како би их у погодном тренутку ангажовале као 
копнене трупе у НАТО походу на Југославију.20 Дипломатија 
и медији имају задатак заваравања југословенске јавности, 
па је високо рангирани званичник Беле куће Роберт Гелбард 
(енг. Robert Gelbard) у фебруару 1998. године осудио 
терористичке акције ОВК на Косову.21 Међутим, како је 
приметио и Милан Крстић са Факултета политичких наука 
Универзитета у Београду, примећено је и да убрзо после тога, 

17  Zoran Aracki, „Medijske manipulacije kao priprema tragedija Srba na Kosovu i Metohiji“, 
Tranzicija medija u eri globalizacije, Institut za političke studije, Beograd, 2010, str. 103-110.
18  Мишо Вујовић, Специјални рат НАТО-а, http://www.politika.rs/scc/clanak/380100/Speci-
jalni-rat-NATO-a, 12/07/2019. 
19  Michel Chossudovsky, The KLA: gangsters, terrorists and the CIA, http://www.kosovo.net/
kla2b.html, 24/05/2019.
20  Видети у: Larry E. Craig, Тhe Kosovo Liberation Army: Does Clinton Policy Support Group 
with Terror, Drug Ties, United States Senate - Republican Policy Committee, https://fas.org/irp/
world/para/docs/fr033199.htm, 12/05/2019.
21  Robert S. Gelbard, Press conference, Pristina, Serbia and Montenegro, February 22, 1998, 
https://1997-2001.state.gov/policy_remarks/1998/980222_gelbard_pristina.html, 14/06/2019. 
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„након операције ‘Јашари’, САД узимају ОВК као релевантну 
ослободилачку организацију, не терористичку“.22 Далеко од 
светских рефлектора креирала се припрема међународног 
преименовања, при чему ће амерички функционери отворено 
стати на страну терориста. Изувајући се, приликом уласка 
у једну албанску кућу у селу Јуник, Ричард Холбрук (енг. 
Richard Holbrooke) их је у присуству одабраних медија назвао 
„борцима за слободу”, сугеришући како заступају правду. 
„Амерички изасланик се састао са косовским побуњеницима, 
који одбијају позив на примирје”, писао је „Њујорк тајмс“ 
(New York Times) 25. јуна 1998, уз Холбрукову изјаву у којој 
се истиче и како мисли да „Срби треба да оду одавде”23. Чином 
потписивања Споразума о аутономији између специјалног 
америчког изасланика Ричарда Холбрука и југословенског 
председника Слободана Милошевића (13. октобра 1998.) 
дошло је до затишја у притисцима, али у доктрини сукоба 
ниског интензитета управо дипломатски маневри имају важно 
место у заваравању противника. Чекао се повољан тренутак за 
ескалацију сукоба и као резултат је произведен „случај Рачак“.24

3. ИНФОРМАТИВНА ТИШИНА У ФУНКЦИЈИ 
СТВАРАЊА ЈЕДНОГЛАСЈА

Рат против Југославије вођен је истовремено на више 
поља, а посебно значајан је био у медијима, јер је стварност 
требало грађанима широм света представити на начин који 
је одговарао војној НАТО стратегији. Салва разноврсних 
гласина, полуинформација и лажи чинила је специфично 
медијско насиље, при чему су неки догађаји преувеличавани, 
други минимизирани, а трећи прећуткивани. Шокантне слике 
увек су мамац за пажњу и емоције обичних људи, па контрола 
над медијским садржајима и појмовима у пракси значи и 
контролу над војним дејствима. У таквим кампањама важно 
је да невидљива уређивачка рука спретно меша чињенице, 
доказе и спекулације, комбинује лажи, гласине и спинове, са 
22  Шта је Америка Косову?, http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/3070706/
sta-je-amerika-kosovu.html, 15/06/2019. 
23  Chris Hedges, U.S. Envoy Meets Kosovo Rebels, Who Reject Truce Call, https://www.nytimes.
com/1998/06/25/world/us-envoy-meets-kosovo-rebels-who-reject-truce-call.html, 17/06/2019. 
24  Према конфликтолошкој теорији ово је тзв. „догађај фитиљ“ који служи за медијску 
подршку и демонизацију окривљене стране. 
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планом брзог и уверљивог дезинформисања аудиторијума, 
укључујући и непоуздане и колебљиве политичке вође које још 
увек поштују савест. Наметање и „убризгавање“ пожељних 
судова, прећуткивање другачијих гледишта или идеја, 
демонизација идеолошких противника или медија који опстају 
на традиционалним вредностима циљају на стварање јавног 
холограма којим људе треба убедити у наметнута гледишта.25 
У пролеће 1999. године, када је бомбардовање Југославије од 
НАТО алијансе улазило у други месец, испитивања јавног 
мњења су Клинтоновој администрацији показивала како је 
светско мнење посебно сензитивно на теме „силовања”, па је 
број оваквих извештаја нагло порастао. 26 У листу Philadelphia 
Inquirer под насловом „Српски систем силовања” објашњен је 
насилнички карактер српског народа: „У другим случајевима, 
масовна силовања се организују на градским трговима. Градско 
становништво се сакупи да посматра те ужасне призоре; страх 
и гнушање понекад подстакну становништво да добровољно 
бежи.” 27 Слика о Србима морала је да их брутално демонизује, 
тако да је читав репертоар манипулација сугерисао на постојање 
невидљиве политике која циља на етничко чишћење албанског 
становништва.  

Основни утисак који је НАТО желео да постигне у 
глобалном мњењу био је да се рат води војнички перфектно, 
брзо и прецизно, са минималним страдањем цивила и морално 
потпуно исправно. План „Информативна битка НАТО-а“ 
разрађиван пре почетка ваздушних дејстава замишљен је 
као колективно деловање свих чланица, али је већ после 
неколико дана постало јасно да га је немогуће спроводити у 
пракси, јер је много података „цурило“, чиме је и јавно мњење 
било подељено, посебно у Европи и земљама Трећег света. 
Амерички и британски официри преузели су кормило, па 
је шкотском пропагандисти Алистеру Кембелу (енг. Alistair 
Campbell) придодат Џонатан Прајс (енг. Jonathan Pryce), 
уметник медијских манипулација и највећи комуниколошки 
25  Више у: Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић, Геополитика медија, Каирос и Култура 
полиса, Сремски Карловци и Нови Сад, 2019, стр. 190.
26  Joseph Fitchett i John Vinocur, „At Summit, Allies Face Ground Forces Question”, International 
Herald Tribune, 24. april 1999, pp. 1. i 4..
27  Rebecca Chamberlain i David E. Powell, „Serbs´ System of Rape: The Crime is the Key Part 
of the Military Policy. Slobodan Milošević Must Be Held Responsible”, Philadelphia Inquirer, 24. 
maj 1999.
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стручњак у политичком животу САД. Њихов утицај је брзо 
постао видљив кроз кадровске промене и снажније ширење 
„селектованих информација“.

Техника „провоцирања информативне тишине“ први 
пут у историји примењена је у овом рату. Број предајника у 
државама које су окруживале Југославију одмах је утростручен, 
као и њихова чујност, чиме су сигнали из бомбардоване земље 
пригушени. Са територија Румуније, Бугарске, Македоније и 
Хрватске, али и са бројних стационарних летелица у ваздушном 
простору направљен је електронски комуникацијски обруч, 
како би се спречио продор у свет било каквог непожељног 
мишљења, другачијег тумачења, па и саме истине. 
Специјализоване информативно-обавештајне редакције 
припремале су и емитовале 18 емисија на 21 фреквенцији 
радијских и телевизијских канала. Наменски је прављено 
седам програма на српском, енглеском, немачком, бугарском 
и албанском језику, при чему је финансирање обезбеђивало 
12 НАТО чланица, влада САД и „Сорош фондација.“ Сваки 
глас сумње, скептицизма или отпора се брутално искључивао 
из јавне комуникације, при чему је у овакве намене све било 
дозвољено. На пример, током НАТО агресије уништено је 
око 300 телекомуникационих трансмитера за емитовање 
радио-телевизијских сигнала, што је био део акције креирања 
медијског обруча, али када је РТС наставио да шаље снимке 
страдања српског цивилног становништва и сам се нашао на 
мети америчких ракета. Незапамћеним вандализмом, којим се 
на мети бомбардовања нашла медијска кућа и када је погинуло 
16 радника, направљен је преседан у ратном праву, што ће 
касније неколико пута бити поновљено нападима на новинаре 
Ал Џазире (енг. Al Jazzera), такође од америчких војних снага. 
Тадашњи амерички председник Бил Клинтон је „оправдавао“ 
убиства речима да је „српска телевизија кључни инструмент 
команде и контроле Слободана Милошевића“, како је користи 
да би „ширио мржњу и дезинформације“ и да не „показује 
спаљена села, масовне гробнице и децу која су силована од 
стране војника који су послати тамо “.28

28  John F. Harris, Clinton Urges Patience With NATO Bombing Campaign, https://www.wash-
ingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/clinton25.htm, 15/07/2019. 
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У фокусу светских медија налазила се Војска СР 
Југославије, коју је требало означити као главног кривца за 
појачани интензитет агресије. Током бомбардовања, широм 
света објављено је око 11.000 текстова и радио-телевизијских 
прилога, од чега је 68,91 процената било са негативном 
конотацијом, што је посебно карактеристично за САД (70%), 
Велику Британију (73%) и Албанију (94%). Анализом садржаја 
видљиво је да су у средишту интересовања страних медија 
биле теме о разорним ефектима ваздушних удара и штети 
која је нанета српској страни, албанским избеглицама и 
војним активностима српских снага. Симулирањем правила 
о извештавању обе стране одређени простор дат је порукама 
које истичу велику маневарску и борбену способност Војске 
СР Југославије, али иза таквих текстова и репортажа обавезно 
су следили прилози о „хуманитарној катастрофи албанског 
становништва“, „колонама немоћних албанских избеглица“, 
„српској одговорности за етничко чишћење и ратне злочине“ 
и слично. Највећи број афирмативних извештаја објављиван 
је у медијима Кине (60%) и Русије (53%), а изненађујући је и 
повремено умерени тон који је пристизао из Немачке (28%).29

Хибридни ратови се заснивају на комбиновању „тврде“ 
и „меке моћи“, при чему је у епицентру јавно мњење 
своје, али и противничке стране. Отуда приоритет има 
конституисање манихејске перспективе, судара добра и зла, 
праведног и неправедног, племенитог и наказног, црног и 
белог итд. Средиште кампање је у етикетирању непријатеља 
као суштински другачијег, чак и ако је физички, вредносно 
и морално сличан. Анализирајући тонове који су стизали са 
Запада, Слободан Вуковић је уочио: „Србима се као јавно 
прокламованом непријатељу, зарад њихове стигматизације 
и демонизације, на симболичком плану приписују на Западу 
широко прихваћене непожељне (негативне) вредности, с 
израженим негативним набојем, као што су: комунизам, 
бољшевизам, варварство, мистицизам, национализам, 
шовинизам, примитивизам, милитантност, нетолерантност 
(тврда линија), недостојност, византинизам, византијско 
или источно православље (што најчешће подразумева 

29  Више у: Зоран Јевтовић, Тоталитаризам и масмедији, БИГЗ Београд и Крајински 
књижевни круг, 2000, стр. 152.
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‘тоталитаризам’, ‘варварство’ и ‘ропство’), оријентализам, 
окренутост (мрачном) Истоку (који асоцира на Азију или је 
Азија) који није цивилизован, ‘орјенталним схватањем права’, 
учмалост, диригована економија, лењост, ирационалност, 
хегемонизам ‘неевропејство’ и слично.“ 30

Не треба заборавити ни питање како је у мноштву медија 
могуће имати униформисане садржаје који нуде богатство 
истих информација и значења, а ту се отвара питање капитала 
и интереса који стоје у позадини, уз напомену да је тенденција, 
са процесима комерцијализације и конгломеризације, све 
већа концентрација медија у рукама малог броја актера. 
Такође, школску сентенцу по којој велики број медија значи 
и плурализам информација озбиљни комуниколози одавно не 
користе, посебно у кризним ситуацијама и ратовима. Када је 
реч о времену НАТО агресије, деведесет посто међународних 
вести које су објављивали медији широм планете стизало је од 
четири велике агенције: „Јунајтед Прес Интернешнел” (енг. 
United Press International - UPI), „Асошиејтед Прес” (енг. Asso-
ciated Press - AP), „Ројтерс” (енг. Reuters) и „Ažans Frans Pres” 
(франц. Agence France-Presse - AFP).31 

Извештавање о бомбардовању НАТО снага и агресија на 
Југославију послужило је као сценарио бројних „револуција”, 
пучева или „демократских промена” којима ће касније 
важне геополитичке промене бити подстакнуте. Матрица 
је једноставна - у земљама које су мете промена, најпре се 
конструише привид унутрашње нестабилности (етничке, 
верске, економске). Затим се, преко инструисаних медија, 
невладиних организација и спонзорисаних партија, креира 
слика грађанског незадовољства, низовима ненасилних 
протеста провоцира неумерено реаговање полиције или 
оружаних снага, да би се њиховом интервенцијом и сценама 
насиља у процес форматирања мњења убацили глобални 
медији са задатком презентације „аутентичних” слика које 
правдавају разлоге због којих би „међународна заједница”  
 
30  Слободан Вуковић, „Разбијање друге Југославије увод у ‘хуманитарне’ интервенције“, 
20 година од разбијања СФРЈ (уредници Бранислава Кнежић и Јован Ћирић), Институт за 
упоредно право, Београд, 2011, стр. 105-132.
31  Две су америчке, једна британска и једна француска; све из држава које су чланице 
НАТО-a.
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требало да интервенише, укључујући и активну финансијску 
помоћ. 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

НАТО агресија на Југославију и бомбардовање Косова 
и Метохије било је у функцији преобликовања европског 
геостратешког простора и оправдања даљег постојања 
ове војно-политичке алијансе. Истовремено, Немачка је 
искористила прилику да се под кишобраном НАТО армије 
после педесет година војно ангажује и након националног 
уједињења крупним корацима врати на светску политичку 
сцену.32 Након сецесије Словеније и Хрватске, чак и смањена 
Југославија је представљена као опасност, чувар руског 
утицаја, при чему су вишедеценијски етнички проблеми у 
српској покрајини Косово и Метохија снажном медијском 
пропагандом уздигнути на ниво права „хуманитарних 
интервенција“ и „заштите угрожених људских права“, чиме 
је направљен преседан у међународном деловању против 
суверених држава, са несагледивим последицама. Хуманитарни 
интервенционисти и данас прећуткују (или им се не уклапа у 
концепт „етичког“ оправдања америчког интервенционизма) 
да су бомбардовањем Савезне Републике Југославије грубо 
прекршени Повеља Уједињених нација и основни принципи 
међународног права, као и Статут НАТО-а који није давао 
овлашћење за интервенцију ако њене чланице нису угрожене.

Пре, током, али и после НАТО бомбардовања у глобалној 
јавности одвијала се страховита стигматизација српског 
народа, који је оптужен као једини кривац за дешавања 
на овим просторима. У пропагандној кампањи вођеној 
сликама глобалних медија коришћене су технике и методе 
Едварда Бернеза (енг. Edward Bernays) и његових теоријских 
наследника, у којима је психолошким обликовањем групног 
32  Немачки амбасадор у Београду Хорст Граберт (нем. Horst Grabert), поводом признања 
Словеније и Хрватске, објаснио је: „Интерес Немачке садржан је у томе да се свету покаже 
сопствена нарасла политичка тежина и да се, у првој европској кризи после немачког 
уједињења, наметну нови односи моћи“ - Deutsche Welle, 28. јануар 1992. Извор: Слободан 
Вуковић, „Парадигма пријатељ-непријатељ: модел антисрпске пропаганде 90-тих“, 
Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр. 277. Такође, о односу Немачке према 
овдашњем простору у периоду распада СФРЈ може више да се прочита у интервјуу Хорста 
Граберта на http://www.yugopapir.com/2018/08/horst-grabert-bivsi-ambasador-sr.html, 22/09/2019. 
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мишљења моделован наратив којим је свет увераван у потребу 
интервенције ради очувања демократије.33 У пракси је коришћен 
„модел чувара капија“ Дејвида Менинга Вајта (енг. David Man-
ning White), који подразумева да се из обиља информација 
које нас окружују кроз филтере и узак левак медијског канала 
пропуштају само оне које одговарају њиховим власницима, 
односно елитама које управљају друштвом. 

Рат у Југославији, посебно на Косову и Метохији, срушио 
је илузије о НАТО ефикасности и јединству у решавању кризних 
ситуација. Висока технологија и моћ масовног ватреног 
оружја, уз невиђену медијску сатанизацију и демонизацију 
једног народа нису довели до потпуних резултата. Алијанса 
је произвела неизвесност и доживела неуспех на више поља: 
1) на политичком, јер је формирана псеудодржава Косово која 
је „експлозивно буре“ у овом делу Европе; 2) на војном, јер 
НАТО снаге нису уништиле Војску СР Југославије, која се 
повукла из покрајине са мањим губицима од очекиваних, док 
је СР Југославија претрпела велике цивилне жртве и економска 
разарања; 3) на унутрашњем, јер је дошло до евидентних и 
дугорочних размимоилажења са неким важним чланицама, 
што се упорно покушавало прикрити; 4) на међународно-
политичком јер је агресија подстакла Русију и Кину да се 
на време припреме за овакве облике конфликата, али и на 
међусобно партнерство које укључује Индију и још неколико 
већих држава; 5) на војно-теоретском јер су готово све земље 
света после НАТО бомбардовања Југославије приступиле 
редефиницији националних стратегија и система безбедности, 
прилагођавајући их методама и техникама хибридних ратова 
и доктрине сукоба ниског интензитета. Коначно, на медијском 
плану показало се да је тоталитарни пропагандни инжињеринг 
у плурализму комуникацијских канала немогућ, односно да 
снажна национална хомогенизација представља ефикасан 
одговор на глобалне притиске да се наметнути наративи и 
мишљења не прихвате.

33  Прича сеже век раније (1917. године), када су Бернез и новинарски гигант Волтер 
Липман дошли код тадашњег председника Томаса Вудроа Вилсона (енг. Thomas Woodrow 
Wilson) како би пружили помоћ у циљу преокретања негативног осећаја јавности у вези рата. 
Како би мотивисао Американце за улазак у Први светски рат, Бернез је осмислио патриотски 
ратни слоган: „Учинимо свет сигурним за демократију“, неодољиву мантру коју је Америка 
одушевљено прихватила. 
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THE PROPAGANDA CAMPAIGN АЅ PART 
OF THE DOCTRINE OF HYBRID WARFARE 

DURING THE NATO AGGRESSION

Resume

Through the analysis of characteristic examples 
of media propaganda during the NATO bombing 
of Yugoslavia, in the center of interest is the stig-
matization of the Serbian people and the creation 
of meta-narratives that blame only one side. The 
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framing of symbolic images into distorted media 
frames have created a negative perception of the 
Serbs, thus testing different methods and techniques 
of the later (fifth generation) wars, in a realistic 
environment, based on the combination of psy-
chological propaganda and armed activities on the 
operational or tactical level. The new concept meant 
the suppression of alternative sources of informa-
tion, including their physical destruction, which 
has been realized for the first time by bombing the 
building of Radio Television of Serbia and over 300 
relays and repeaters. The changes pointed out are 
transforming the meanings of media philosophy, 
because constructed ideas about reality, tailored to 
the interests of powerful geopolitical strategists, 
rise to the top instead of the truth. Relying on the 
profits provided by the military industry and ruling 
political elites, global media corporations construct 
desirable images, becoming an important part of the 
hybrid warfare strategy. 
Keywords: propaganda, manipulation, narratives, 
hybrid warfare, soft power, the geopolitics of the 
media. 
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СРЈ 1999. ГОДИНЕ

Сажетак

НАТО бомбардовање Савезне Републике 
Југославије (у даљем тексту НАТО бомбардовање) 
је до данашњег дана предмет бројних 
контроверзи. Постоје разнородна, неретко и 
супротна, мишљења о правној, политичкој и 
војној позадини овог чина. Пластичан пример 
су различите карактеризације, које се крећу од 
еуфемистичких израза попут операција или 
интервенција до израза са јасним вредносним 
импликацијама (нпр. агресија).***36 С тим у вези, 
аутор жели да истражи психолошку димензију 
НАТО бомбардовања из перспективе генерација 
које га нису лично доживеле. Поставља се 
питање на који начин (уколико уопште) долази 
до преноса информација млађим поколењима у 

*  milos.jevtic@ips.ac.rs
**  Овај рад је настао у оквиру рада на пројекту (број: 179009) под називом: „Демократски 
и национални капацитети политичких институција Србије у процесу међународних 
интеграција“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.
***  Аутор користи „чињенички“ језик приликом писања о овом догађају јер је основни 
циљ рада да пружи увид у психолошко позиционирање испитаника (али и читаоца) према 
прошлости његове групе тј. нације.
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вези НАТО бомбардовања и какав је његов значај 
за идентитет будућих генерација. Одговор на 
ово питање је од изузетног значаја, јер говори о 
не само о актуелном тумачењу овог историјског 
догађаја од стране младих, већ пружа увид и у 
потенцијалне путеве кроз које он може утицати 
на будуће односе између историјских учесника. 
Уопштено, резултати указују да испитаници 
имају рудиментирано формиран историјски 
наратив и да сматрају себе недовољно 
информисаним. НАТО бомбардовање не опажају 
као догађај значајан за њих саме, али увиђају 
његову релевантност за друштво и сматрају да 
се последице овог историјског догађаја осећају 
и данас.
Кључне речи: НАТО бомбардовање СРЈ, 
колективна сећања, социјални идентитет.

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Проучавање прошлости није само предмет историје као 
дисциплине. Научници су одавно увидели да је њено разумевање 
увек праћено отпором. Овај отпор је последица различитих 
погледа на прошла збивања. У ситуацијама међугрупног 
конфликта, сукоб око истине о прошлим збивањима се 
неминовно преноси у политички домен, у ком политичке вође 
и остали државници преузимају на себе улогу представника 
групе и боре се (макар у начелу) за верзију историје у складу са 
групним интересима. Другим речима, уверење да постоји право 
тумачење историје се манифестује кроз различите покушаје 
наметања верзије прошлости која одговара интересима 
сопствене групе – прошлост постаје „арена“ у којој се нације 
сукобе на симболичком плану. У таквим ситуацијама, чак 
и сама комеморација одређених историјских догађаја може 
водити ка негативној политичкој акцији.1 Разлоге овакве 

1  Nader Hakim, Glenn Adams, „Collective memory as tool for intergroup conflict: The case of 
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међугрупне поларизације треба тражити у генералној тежњи 
групних „моћника“ ка формирању јединствене и хомогене 
репрезентације прошлости. Њено успешно формирање кроз 
законе, систем образовања, средства масовног информисања 
итд., умањује опасност од истовременог постојања различитих 
тумачења прошлости унутар групе (стање тзв. когнитивне 
полифазије2) и формирања сукобљених подгрупа на тој основи, 
чиме се умањује јединство и солидарност унутар групе. Другим 
речима, омогућено је да се, скоро искључиво, том доминантном 
наративу излажу и следеће генерације које догађајима нису 
лично сведочиле.

Међутим, да ли историјски догађај, какав је нпр. НАТО 
бомбардовање, заиста може да има суштински утицај на 
појединца који није у њему учествовао нити му сведочио? 
Испоставља се да су социјалне репрезентације прошлости 
тј. друштвено установљена и утемељена тумачења онога што 
се збило основа за формирање групног идентитета и могу 
имати пресудан утицај на актуелне међугрупне односе. Често 
се нације, након периода политичке транзиције, ратних сукоба 
итд., налазе пред проблемом разумевања прошлих догађаја. 
Питања узрока, последица, одговорности и правде морају бити 
решена, а није редак случај да су информације о прошлости 
у сукобу са актуелним групним интересима. Дати проблем 
није ограничен у оквирима одређене групе, већ се неминовно 
одвија у контексту односа између различитих нација. Проблем 
је утолико већи уколико се уважи чињеница да се у прошлости 
траже разлози актуелне ситуације, али и аргументи за будуће 
акције. Због тога у овом раду аутор покушава да одговори на 
питање какав је однос између појединца и историје његове 
групе и како се врши трансгенерацијски пренос информација 
тј. на који начин се следеће генерације групе баве овим 
проблемом.

9/11 commemoration“, Journal of Social and Political Psychology, PsychOpen, Trier, бр. 2/2017, 
стр. 630-650.
2  Sandra Jovchelovitch, „The rehabilitation of common sense: Social representations, science 
and cognitive polyphasia“, Journal for the theory of social behaviour, Wiley, Hoboken, New Jersey, 
бр. 4/2008, стр. 431-448.
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2. КОЛЕКТИВНА СЕЋАЊА

Психолози су јасно указали на значај групе за појединчево 
разумевање себе самог. Показано је колико је група кључна за 
особин идентитет тј. колико је појединчев самоопис испуњен 
различитим социјалним категоријама.3 Штавише, утврђено 
је са колико лакоће појединац „помера“ свој опис из домена 
јединствених особина ка домену карактеристика прототипских 
чланова групе.4 Међутим, поред садржаја, поставља се и дубље 
питање шта омогућава особи да говори о свом идентитету тј. 
како она уопште доживљава то што се описује као идентитет. 
Поједини психолози сматрају да је основа идентитета памћење и 
доживљај континуираности кроз време (као последица процеса 
памћења).5 У складу са тим, значај временске континуираности 
је показан како у вези личног6, тако и групног7 идентитета.

Памћење тј. сећање као његов производ се може 
посматрати као тачка пресека између појединца и групе. 
Разлог томе је што су различите конструкције прошлости 
основа идентитета – лично искуство гради индивидуални 
идентитет док колективно искуство гради социјални идентитет. 
Другим речима, историјски наративи, као приче, представљају 
непроцењив ресурс за сваку групу, а нарочито за нацију, јер 
омогућавају дефинисање „сржи“ групе тј. њених суштинских 
особина („Ко смо ми?“), начина на који се група односи са другим 
групама и пружају могућа решења проблема у садашњости. 
Другим речима, историјске репрезентације омогућавају групи 
да разуме шта је она била, шта јесте и шта може бити, чинећи 
их драгоценим за формирање групног иденитета, њених 
норми и вредности.8 Лиу и Хилтон сажимају овај потенцијал 
3  John Turner, et al., Rediscovering the social group: A self-categorization theory, Basil Black-
well, Oxford, 1987.
4  John Turner, Katherine Reynolds, „Self-categorization theory”, у зборнику: Handbook of 
theories in social psychology (приредили: Paul van Lange, Arie Kruglanski, Tory Higgins), SAGE, 
Тhousand Oaks, 2011, стр. 399-417.
5  Erik Erikson, Identity: Youth and crisis, WW Norton & Company, New York, 1994.
6  Noa Sadeh, Rachel Karniol, „The sense of self-continuity as a resource in adaptive coping 
with job loss”, Journal of Vocational Behavior, Elsevier, Amsterdam, 1/2012, стр. 93-99.
7  Fabio Sani, et al., „Perceived collective continuity: Seeing groups as entities that move through 
time”, European Journal of Social Psychology, Wiley, Hoboken, New Jersey, бр. 6/2007, стр. 
1118-1134.
8  James Liu, Denis Hilton, „How the past weighs on the present: Social representations of 
history and their role in identity politics“, British Journal of Social Psychology, Wiley, Hoboken, 
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у појму скрипта (енг. charter) – приказу порекла групе и њене 
историјске мисије, који је кроз време био изнова проматран 
и успостављен у складу са актуелним интересима, тиме 
одолевајући „зубу времена“. Разлог централности скриптова 
за групу аутори виде у њиховој перформативности – они 
представљају мит о настанку групе, дефинишу права и дужности 
групе и оправдавају њене социјалне и политичке акције. 
Поједностављено, скриптови описују безвремену суштину 
групе, која се преноси будућим генерацијама, али и онима који 
тој групи иницијално нису припадали (нпр. имигрантима), 
кроз систем образовања и друге медије.9 Закључак који се 
намеће јесте да је колективни (у овом случају, национални) 
идентитет базиран на историјским репрезентацијама тј. на 
разумевању историјских догађаја.10 Због тога се колективна 
сећања и дефинишу као „систем заједничких (тј. међусобно 
успостављених и дељених) тумачења о прошлости базиран на 
припадности одређеној групи“.11 Из ове дефиниције постаје 
јасно колико је историја групе значајна за њену слику и за 
однос појединца према групи, јер „требало је открити историју 
да би била откривена нација”.12

На који начин историјски наративи тј. колективна сећања 
утичу на појединца? Испоставља се да она обављају неколико 
функција: 1) омогућавају дефинисање групе (ко припада групи, 
а ко не) и стварање доживљаја њеног континуитета, 2) стварају 
групне вредности и норме, указујући на адекватне начине 
понашања чланова и реаговања у различитим ситуацијама, 3) 
појачавају групну кохезију, 4) помажу у дефинисању вредности 
групе у односу на друге, кроз поређење њене прошлости 
и прошлости других група, а у циљу очувања позитивне 
слике о својој групи, 4) легитимише прошло, садашње 

New Jersey, бр. 4/2005, стр. 537-556.
9  Исто, стр. 538.
10  Jenny Roth, et al., „It’s about valence: Historical continuity or historical discontinuity as a 
threat to social identity”, Journal of Social and Political Psychology, PsychOpen, Trier, бр. 2/2017, 
стр. 320.
11  Laurent Licata, Olivier Klein, „Crossed glances at a common past: Former colonized and colo-
nizer perspectives regarding the Belgian action in the Congo” у зборнику: The Other: psychosocial 
perspectives (приредили: Margarita Sanchez-Mazas, Laurent Licata), Presses Universitaires de 
Grenoble, Grenoble, 2005, стр. 243. 
12  Ђуро Бодрожић, „Идентитет и историја – прилог култури сећања”, Национални интерес, 
Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2018, стр. 8.
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и будуће функционисање групе, 5) мобилишу доживљај 
припрадништва, а тиме и спремност на групну акцију, 6) 
утичу на тренутно психолошко стање чланова, пошто они 
могу доживети различите емоције (нпр. понос или кривицу) 
када бивају подсећани на понашања своје групе у прошлости.13 
Утицај колективних сећања је непрестан, услед преношења 
кроз генерације путем историје као дисциплине, система 
образовања, средстава масовног информисања и других 
социјалних институција (нпр. музеји).14

На овом месту треба нагласити да се не ради о 
једносмерном утицају колективних сећања на појединца, већ 
је у питању узајамна веза између појединца и његове групе 
тј. говори се о двоструком дефинисању реалности (тзв. ум у 
контексту15). С једне стране, психолошки фактори дефинишу 
„културалне светове“. Овим се наглашава да конструкција 
прошлости и осталих аспеката свакодневице није „природан“ 
и пасиван процес, већ да је у питању производ базиран на 
жељама, вредностима и проблемима идентитета људи који их 
(ре)креирају. Другим речима, за колективна сећања се каже да 
су вођена тј. да су одабрана и створена у складу са актуелним 
потребама људи у вези тога шта је добро или истинито. С друге 
стране, културални фактори дефинишу психолошко искуство. 
То значи да питања памћења или идентитета (на личном и 
социјалном нивоу) нису стерилни феномени, већ да своју 
„форму“ добијају кроз културалне потенцијале и могућности. 
Тако, за колективна сећања се каже и да усмеравају тј. да утичу 
на активност појединца, најчешће у циљу очувања његовог 
идентитета.16 Ипак, треба уважити чињеницу да колективна 
сећања увек претходне појединчевом односу према њима. 
13  Dario Páez, et al., „Mémoire collective et représentations sociales de l’Histoire“, у књизи: Les 
représentations sociales: Théories, méthodes et applications (приредили: Grégory Lo Monaco, 
Sylvain Delouvée, Patrick Rateau), De Boeck, Bruxelles, 2016, стр. 539-552.
14  Alicia Barreiro, et al., „Power Struggles in the Remembering of Historical Intergroup Conflict: 
Hegemonic and Counter-Narratives About the Argentine ‘Conquest of the Desert’”, у књизи: His-
tory Education and Conflict Transformation (приредили: Charis Psaltis, Mario Carretero, Sabina 
Čehajić-Clancy), Palgrave Macmillan, London, 2017, стр. 125-145.
15  Glenn Adams, et al., „Behavior as mind in context”, у књизи: The mind in context (приредили: 
Batja Mesquita, Lisa Feldman Barrett, Eliot Smith), The Guilford Press, New York, 2010, стр. 
277-306.
16  Sahana Mukherjee, et al., „A cultural psychological analysis of collective memory as mediated 
action: Constructions of Indian history”, Journal of Social and Political Psychology, PsychOpen, 
Trier, 2/2017, стр. 562.
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Сваки члан групе је од свог почетка део већ изграђених односа, 
норми и репрезентација прошлости. Свако редефенисање 
социјалних репрезентација подразумева да се тај процес одвија 
накнадно – мења се постојећи систем значења.

3. ПРОБЛЕМ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА

У претходном тексту је указано на значај који 
разумевање прошлости има за појединца, али и групу чији 
је он члан. Експлицирани су механизми утицаја историјских 
репрезентација и начини на који се овај утицај остварује кроз 
генерације чланова групе. Самим тим, историја (као нешто што 
се раније збило, али и као дисциплина) представља практично 
непресушну базу дефинисања и редефинисања националног 
идентитета, зато што народи непрекидно користе историјску 
аргументацију у односима са другим нацијама. Ово је нарочито 
изражено у конфликтним ситуацијама где политичке мотиве 
није тешко увидети.

Поставља се питање колико је за млађе генерације 
НАТО бомбардовање битно за њихово дефинисање себе. 
Другим речима, потребно је размотрити на који начин млађи 
нараштаји дефинишу прошлост своје групе, колики значај 
придају НАТО бомбардовању и колико овај историјски догађај 
виде као актуелан и важан за припаднике своје нације у 
данашњем времену. Уз то, неопходно је и расветлити канале 
информисања. Прецизније, имајући у виду да се колективна 
сећања одржавају и преносе различитим медијима, ово 
истраживање треба да открије на који начин и колико се будуће 
генерације информишу о реченом историјском догађају. Да 
ли је у питању трансгенерацијски пренос који је превасходно 
институционализован (снажан утицај система образовања, 
масовних медија итд.) или је у питању више спонтани процес, 
отеловљен кроз различита сведочанства изношена лице у лице?

Како би се изнете претпоставке што јасније испитале, 
истраживање је спроведено на ученицима средњих школа. 
Овим је умањен конфундирајући утицај личног искуства 
учесника и потенцијалних конфликата или трауме којима су 
током бомбардовања били директно изложени. С обзиром 
да догађајима нису лично сведочили, све што о њима знају 
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заправо је посредовано – преко званичних канала (нпр. 
уџбеници историје) или неформалних извора (нпр. сведочења 
чланова породице). Све ово их чини идеалним испитаницима 
за изучавање дељеног наратива, јер је њихова репрезентација 
догађаја заправо социјална репрезентација, без уплива личног 
искуства.

Самим тим, примарни циљ истраживања јесте да се 
открије колико су испитаници у стању да детаљно репродукују 
историјске репрезентације и колико овај наратив сматрају 
важним за свој лични и колективни (национални) идентитет.

Имајући у виду експлоративну природу истраживања, 
конкретне хипотезе није могуће поставити, али аутор полази 
од три карактеристике колективних сећања које ће служити 
као основа описа историјског наратива испитаника о НАТО 
бомбардовању:

• значај историјског догађаја за појединчеву слику о себи 
и за слику групе,
• слично тумачење историјског догађаја од стране већине 
чланова групе,
• истоветност разумевања прошлости као последица 
преноса информација тј. дељења тумачења кроз различите 
медије, нарочито институционалне изворе информација 
(нпр. уџбеници историје).

4. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање је било дескриптивне природе и коришћено 
је пригодно узорковање. Испитаници (N=123) су били ученици 
средње школе из Београда, која је пристала на сарадњу. 
Испитивање је извршено у фебруару 2019. године како би 
се добили што актуелнији подаци и без конфундирајућег 
утицаја који би различите тематске емисије посвећене 
НАТО бомбардовању имале на испитанике (пошто је НАТО 
бомбардовање отпочело 24. марта, свако истраживање уочи или 
након овог термина би заправо говорило о информисаности 
као последици комеморације).
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Усклађеност наратива испитаника са доминантном 
историјском репрезентацијом је процењивана путем кључа 
који је аутор формирао користећи актуелне уџбенике историје17 
(институционални извори), уз консултације са стручњацима 
за аспекте НАТО бомбардовања који нису обухваћени 
уџбеницима, а битни су за разумевање колективних сећања. 
Разлог због кога су уџбеници коришћени као база за формирање 
кључа јесте што они представљају изворе информација са 
највећим степеном кредибилности (формирају их стручњаци 
за потребе система образовања) и институционалне изворе 
са којима су испитаници морали доћи у додир. Кључ се 
састојао из пет улога: Жртва (нападнута страна), Починилац 
(нападач), Савезник жртви (актер који је покренуо конкретне 
политичке, војне, економске итд. акције у циљу помоћи 
нападнутој страни), Савезник починиоцу (актер који је покренуо 
конкретне политичке, војне, економске итд. акције у циљу 
помоћи нападачу) и Пасивни посматрач (актер у блиском 
односу са жртвом или починиоцем, али који није стао ни 
на једну страну тј. није начинио никакав конкретан потез). 
Треба напоменути да усклађеност одговора са доминантним 
историјским наративом није оцењивана по моделу најбољег тј. 
најкомплетнијег одговора. Испитаници су потпуно слободно 
наводили и сврставали учеснике у одговарајуће улоге и није се 
ни очекивало да ће успети да поброје апсолутно све актере. Да 
је то случај, скоро нико не би имао историјски наратив усклађен 
са званичном репрезентацијом прошлости. Самим тим, сваки 
одговор који је у себи садржао неке од историјских учесника 
сврстане на начин дат у прилогу је оцењен као сагласан са 
доминантном историјском репрезентацијом.

Како би се проверила применљивост кључа, аутор 
је покушао да њиме оцени српску страницу Wikipedia-e 
посвећеној НАТО бомбардовању.18 Аргумент за ову проверу је 

17  Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, Историја за трећи разред гимназије природно-
математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за 
уџбенике, Београд, 2018.; Радош Љушић, Љубодраг Димић, Историја за трећи разред 
гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког 
смера, Фреска, Београд, 2016.; Мира Радојевић, Историја: уџбеник за трећи разред 
гимназије природно-математичког смера, четврти разред општег и друштвено-језичког 
смера и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и 
биротехничар, Klett, Београд, 2018.
18  Internet: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B1%
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чињеница да је Wikipedia лако доступан и изразито популаран 
извор информација. С тим у вези, историјски учесници су 
успешно класификовани  и кључ се показао као валидан – 
нпр. Србија и припадници неалбанских националних мањина 
су били жртве, руски добробољци су били на страни СРЈ, 
НАТО је био починилац, док су ОВК и поједине суседне земље 
због уступања ваздушног простора приказани као његови 
савезници. На крају, СБ УН, Кина и Русија су окарактерисани 
као пасивни посматрачи.

Квантитативни део истраживања се односио на 
процену значаја НАТО бомбардовања за појединчеву слику 
о себи и за друштво данас, као и за оцену степена и начина 
трансгенерацијског преноса историјских репрезентација. 

Процедура. Истраживање је спроведено путем интернет 
платформе Survey Monkey у кабинету информатике у групама 
од 15 ученика. Након добијања основних информацијама 
о истраживању, испитаници су дали валидну сагласност 
за учешће и приступили самосталном раду у присуству 
истраживача и наставника. Истраживање је било у потпуности 
анонимно (испитаници нису остављали никакве податке на 
основу којих би накнадно могли бити идентификовани).

Инструменти. Поред одговарања на питања у вези 
основних демографских информација (пол и узраст), 
коришћени су следећи инструменти (редослед описа одговара 
редоследу којим су они задани испитаницима):

Колективна сећања – пред испитаницима се налазило пет 
улога (жртва, починилац, савезник жртви, савезник починиоцу, 
пасивни посматрач) које су укратко објашњене и описане кроз 
пример који нема везе са НАТО бомбардовањем.19 Њихов 
задатак је био да, у случају НАТО бомбардовања, примене 
принцип из примера и слободно упишу све учеснике који по 
њима могу бити сврстани у дату улогу. Треба напоменути да 
није било ограничења у броју карактера нити у броју актера 
који се могу сврстати у одређену улогу.

D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%
9A%D0%B5_%D0%A1%D0%A0%D0%88, приступљено: 12/06/2019.
19  У питању је био пример из 2. св. рата у коме је приказан однос између Совјетског Савеза, 
нацистичке Немачке и Јапана на почетку операције Барбароса.
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Релевантност за сопствену слику о себи је испитана 
кроз тврдњу: „Колико је Бомбардовање обликовало Вас и Ваш 
живот?“, док је друштвена релеватност НАТО бомбардовања 
мерена преко ставке: „Колико је, по Вашем мишљењу, важно 
да се сваки грађанин упозна са Бомбардовањем (разлози 
Бомбардовања, последице итд.)?“ На крају, актуелност овог 
историјског догађаја је процењена кроз степен слагања са 
тврдњом „Колики утицај Бомбардовање има на друштво 
Србије данас?“20

Информисаност испитаника о НАТО бомбардовању је 
процењена кроз генералну самооцену и кроз степен ослањања 
на понуђене изворе информација (ТВ, интернет, уџбеници 
историје, пријатељи и непосредни учесници). Све ставке које 
су коришћене у истраживању оцењиване су путем петостепене 
Ликертове скале (1 – потпуно неслагање са тврдњом; 5 – 
потпуно слагање са тврдњом).

5. РЕЗУЛТАТИ

Усклађеност са званичним историјским наративом је 
највиша у случају жртве (око три четвртине испитаника је 
одговорило у складу са кључем), док је за остале улоге број 
испитаника који је дао одговор у складу са кључем много 
мањи (починилац: око трећине испитаника, савезници 
жртви и починиоцу: 15% односно 4% испитаника, пасивни 
посматрач: око десетине испитаника). Упоредо са опадањем 
усаглашености, број испитаника који је давао одговор типа „Не 
знам“ је растао (за улоге оба савезника и пасивног посматрача, 
око половине испитаника се овако изјаснило).

У случају улоге жртве тј. нападнуте стране, проценат 
испитаника који је дао одговор у складу историјским наративом 
је 72.4 (најчешће давани одговор је „Србија“), док 9.8% одговора 
није било усклађено са кључем (нпр. уопштени одговори попут 
„Срби“ или „народ“). На крају, 17.9% испитаника је дало 
одговор „Не знам“ (X2(2)=85,512, p<.05; W=.83).

20  Испитаницима је у упутству објашњено да ће се НАТО бомбардовање СРЈ 1999. године 
у даљем тексту скраћено називати Бомбардовање.
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По питању улоге починиоца тј. нападача, 38.2% 
испитаника је дало одговор у складу историјским наративом, 
док 47.2% одговора је оцењено као неусклађено са кључем 
(најчешће су навођене конкретне чланице НАТО-а, нарочито 
САД). На крају, 14.6% испитаника се изјаснило као недовољно 
сигурно да пружи икакав одговор (X2(2)=20,829, p<.05; W=.41).

За улогу савезника жртви, 15.4% испитаника је дало 
одговор у складу историјским наративом, док 38.2% одговора 
није било усклађено са кључем (најчешћи одговор је „Русија“). 
Уз то, 46.3% испитаника је известило да не може да пружи 
одговор (X2(2)=18,927, p<.05; W=.39).

Што се тиче улоге савезника починиоцу, 4.1% испитаника 
је дало одговор у складу историјским наративом, док 49.6% 
одговора је оцењено као неусклађено са кључем (испитаници 
су најчешће наводили друге чланице НАТО-а, попут Француске 
или Немачке). На крају, 46.3% испитаника је дало одговор „Не 
знам“ (X2(2)=47,610, p<.05; W=.62).

На крају, у случају улоге пасивног посматрача тј. 
историјског актера који је био у блиској вези са неком од 
сукобљених страна, али није начинио конкретан потез, 10.6% 
испитаника је дало одговор у складу историјским наративом, 
док 33.3% одговора је оцењено као неусклађено са кључем 
(у питању су били превише уопштени одговори попут „Сви 
остали“ и „Све државе које нису део НАТО-а“). Уз то, 56.1% 
испитаника је известило да не може да пружи никакав одговор 
(X2(2)=38,244, p<.05; W=.56).

Анализа „погрешних“ одговора указује да су испитаници 
често непрецизно и стереотипно одговарали (нпр. народ 
или Срби као жртва), пружали претерано сужене одговоре 
(нпр. САД као починилац) или сврставали поједине актере 
у складу са актуелним политичким контекстом (нпр. Русија 
као савезник жртви).21 Уз то, број испитаника који није био 
у могућности да пружи икакав одговор је био константно 
висок (у два случаја, ово је био доминантан одговор). Општи 
закључак који се може извести јесте да испитаници имају 
рудиментиран историјски наратив. Највећа сличност њихове 

21  Поједини испитаници нису до краја разумели задатак пошто су сврставали учеснике из 
примера (нпр. Јапан или Совјетски Савез) у неке од понуђених улога.
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верзије прошлости и званичне представе НАТО бомбардовања 
се односи на разумевање ко је био нападнута страна. Штавише, 
уколико би се уважили одговори испитаника који су наводили 
поједине чланице НАТО-а (пре свега САД) као починиоце, 
може се закључити да је највећа структурисаност наратива 
испитаника везана за димензију нападач – нападнути. Међутим, 
сложенији приказ догађаја кога обухватају преостале улоге 
није тако хомоген. Ово може бити и због уплива актуелних 
геополитичких односа, али и због различитог дефинисања 
концепта савезништва – иако је у упутству напоменуто шта 
ће се под тим сматрати, могуће је да су испитаници ипак 
различито интерпретирали ове улоге.

Након анализе усклађености испитаникових одговора 
са званичном историјском репрезентацијом, неопходно је 
пружити резултате из квантитативног дела истраживања.

Испитаници не извештавају о НАТО бомбардовању као 
историјском догађају који је релевантан за њихову слику о себи 
(М=2,18; t(122)=-7,455, p<.05). С друге стране, испитаници 
оцењују да је НАТО бомбардовање догађај који је друштвено 
релевантан (М=3,76; t(122)=7,491, p<.05) и да се његове 
последице осећају и данас (М=3,74; t(122)=7,781, p<.05).22

Генерална оцена сопствене информисаности (М=2,49; 
t(122)=-5,530, p<.05) указује да, поред одсуства значаја НАТО 
бомбардовања за сопствену слику о себи, испитаницима 
недостају додатне информације о овом историјском догађају, 
тим пре што извештавају о слабом утицају већине од понуђених 
извора информација (непосредни учесници и сведоци 
(родитељи, ратни ветерани, старији познаници итд.): М=3,47; 
интернет: М=3,06; ТВ: М=2,54; уџбеници историје: М=2,48; 
пријатељи: М=2,18). Штавише, значајнији утицај имају 
само неформални извори информација, попут непосредних 
учесника и интернета. Могуће је претпоставити да испитаници 
доминантно интерпретирају НАТО бомбардовање кроз туђа 
сведочанства и тиме формирају историјске наративе у којима 
потенцијално доминирају разноврсна лична запажања, а не  
 
22  Пошто је за процену актуелности и релевантности НАТО бомбардовања за себе и друштво 
коришћена по једна тврдња, t тест је рађен у односу на теоријску аритметичку средину тј. у 
односу на трећи подеок скале.
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уз помоћ институционалних канала информисања у циљу 
формирања и одржавања хегемоног схватања прошлости.

Уопштено, резултати указују на несклад између процене 
друштвене релевантности НАТО бомбардовања, с једне, и 
неинформисаности уз недовољну релевантност за сопствену 
слику о себи, с друге стране. Потенцијално објашњење може 
бити чињеница да испитаници НАТО бомбардовање сматрају 
за догађај од мале важности за њихов идентитет, али да 
уважавају да друштво и данас трпи последице, те да је упутно 
упознати се ближе са НАТО бомбардовањем као значајном 
историјском епизодом. У том случају, испитаници праве јасну 
границу између оног што је значајно за њих лично и оног што 
је значајно за друштво уопште. Другим речима, не може се 
говорити о истовременом утицају репрезентација националне 
прошлости на појединца и групу којој припада јер се НАТО 
бомбардовање опажа „стерилно“, као један изолован догађај у 
историји о коме треба знати онолико колико „општа култура“ 
налаже. С друге стране, постоји могућност да су испитаници 
буквално схватили тврдњу о значају НАТО бомбардовања за 
слику о себи, те да су закључили да овај историјски догађај 
не може имати утицаја јер му нису лично присуствовали. У 
том случају, ради се о артефакту питања јер испитаници нису 
разумели ставку онако како је истраживач очекивао.

ЗАКЉУЧАК

Сумирајући претходне налазе, које су њихове импликације 
на уводну дискусију о значају прошлости за групу? Још 
једном, истраживач је пошао од претпоставке да је разумевање 
прошлости зарад бољег сналажења у садашњости, а у циљу 
стварања боље будућности једно од суштинских питања сваке 
групе и сваког народа.23 Заиста, „у прошлости се тражи право 
на садашњост, али и разумевање садашњости. Садашњост је 
у толикој мери одређена прошлим збивањима да је немогуће 
разумети стање савремених земаља без непрестаног освртања 

23  Имајући у виду да се овај рад бави временом као перформативној димензији социјалног 
живота, за анализу значења и значаја простора тј. територије за државу (и народ) видети више 
у: Ђорђе Стојановић, „Трактат о савременом репозиционирању дискурса државe”, Политика 
националне безбедности, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2018, стр. 139-179.
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на време које је иза нас.”24 С тим у вези, државни челници и 
други политичари користе колективна сећања као драгоцен 
ресурс за сопствене политичке акције – историјски наратив 
бива политизован, било у правцу ревизионизма историјских 
чињеница зарад очувања позитивне слике о себи тј. о сопственој 
групи25, било у циљу појачавања солидарности и везаности за 
нацију (нпр. кроз приказ групе као жртве кроз историју).26

Уважавајући овај шири контекст, на који начин се одговори 
испитаника односе на актуелне односе између историјских 
учесника? Одговор на ово питање је кључан, имајући у виду 
налаз о правилности историјских репрезентација у свету у 
правцу наглашавања скорашње прошлости из домена политике 
и ратова, на уштрб економије и науке.27 Заиста, један од главних 
елемената историјских репрезентација тј. једно од најјачих 
колективних сећања које служе очувању групног идентитета 
јесте тзв. изабрана траума – дељено и кроз генерације преношено 
схватање велике трауме кроз које су прошли преци групе 
од стране противника. У ситуацијама конфликта, одабрана 
траума може бити један од кључних механизама заштите 
групног идентитета у садашњости и „моралног“ усмерења 
даљих групних акција.28 На пример, подсећање на одабрану 
трауму служи као оправдавање за недела сопствене групе у 
садашњости.29 Њен утицај је толико снажан да уважавање 
изабране трауме од стране актуелног противника у садашњости 
повећава поверење према супарничкој групи и спремност за 
опроштај.30 Самим тим, да ли се НATO бомбардовање СРЈ 
24  Ђуро Бодрожић, „Идентитет и историја – прилог култури сећања”, нав. дело, стр. 17.
25  Тијана Речевић, „‘Европеизација’ колективног сећања: сећање на други светски рат у 
проширеној европској унији“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, 
бр. 4/2018, стр. 47-67.
26  Zheng Wang, „National humiliation, history education, and the politics of historical memory: 
Patriotic education campaign in China“, International Studies Quarterly, Oxford University Press, 
Оxford, бр. 4/2008, стр. 783-806.
27  James Liu, et al., „Social representations of events and people in world history across 12 
cultures“, Journal of cross-cultural psychology, SAGE, Newbury Park, бр. 2/2005, стр. 171-191.
28  Vamik Volkan, „Transgenerational transmissions and chosen traumas: An aspect of large-group 
identity“, Group Analysis, SAGE, Newbury Park, бр. 1/2001, стр. 79-97.
29  Michael Wohl, Nyla Branscombe, „Remembering historical victimization: collective guilt for 
current ingroup transgressions“, Journal of personality and social psychology, Аmerican Psycho-
logical Association, Washington, D.C., бр. 6/2008, стр. 988-1006.
30  Luca Andrighetto, et al., „Fostering trust and forgiveness through the acknowledgment of others’ 
past victimization”, Journal of Social and Political Psychology, PsychOpen, Trier, бр. 2/2018, стр. 
651-664.
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1999. године може посматрати као пример изабране трауме? 
Судећи по новинским чланцима, одговор је одричан јер се 
извештава о снажној неинформисаности.31 Резултати овог 
научног рада потврђују да се НАТО бомбардовање не може 
сматрати изабраном траумом јер, поред оцене о недовољној 
информисаности, испоставља се да је колективно сећање 
испитаника на НАТО бомбардовање рудиментарно, при 
чему анализа садржаја одговора указује да испитаници често 
тумаче овај историјски догађај ослањајући се на актуелне 
геополитичке односе. Ово је обрнута правилност од ефекта 
изабране трауме захваљујући којој се актуелни противник 
опажа као оваплоћење „архинепријатеља“ групе.

Сумирајући налазе, истраживање је показало да 
испитаницима недостаје разумевање НАТО бомбардовања кроз 
призму њиховог социјалног идентитета („Шта овај историјски 
догађај значи за мене као Србина/Српкињу?“), висок степен 
хомогености у одговорима на ово питање (међусобно слагање 
о импликацијама НАТО бомбардовања), као и снажан и 
систематичан утицај институционализованих емистемолошких 
„ауторитета“ у формирању њиховог колективног сећања.

На крају, потребно је указати на недостатке овог рада 
и пружити смернице за будућа истраживања. Пре свега, 
треба имати у виду да је могућност уопштавања резултата на 
читаво друштво упитна, имајући у виду пригодно узорковање. 
Методолошки, мањкавост истраживања је и број ставки који 
је коришћен у процени информисаности, актуелности и личне 
односно друштвене релевантности НАТО бомбардовања. 
Није могуће одређени феномен пауздано мерити путем једне 
ставке, те будућа истраживања морају формирати скале са 
већим бројем тврдњи. Такође, истраживање није обухватило 
утицај наставника историје као важног модератора у систему 
образовања. Могуће је да се (макар делимично) недовољан 
утицај уџбеника историје као извора информација може 
објаснити кроз испитивање улоге коју наставник историје 
има. Наставници историје морају да константно балансирају 
између наставног плана и програма и образовних инспекција 

31  Stefan Veselinović, Građani Srbije malo znaju o zločinima i zločincima ratova devedesetih, 
Internet, https://www.vice.com/rs/article/59wpdk/gradani-srbije-malo-znaju-o-zlocinima-i-zlocinci-
ma-ratova-devedesetih?utm_source=vicefbsr, 25/05/2019.
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с једне, и пружања бољег разумевања тешких и контроверзних 
тема, с друге стране.32 Самим тим, будућа истраживања морају 
проучити и њихову улогу у преносу колективних сећања. 
На крају, неопходно је анализирати и потенцијалне разлике 
између генерација.33 Могуће је да ће млађи испитаници, због 
чињенице да су и даље у фази формирања свог идентитета, у 
каснијем периоду заиста дубље размишљати о утицају НАТО 
бомбардовања на њихову слику о себи и да су тумачења старијих 
појединаца (делом због личног проживљавања) много више 
усклађена како између себе, тако и са доминантном верзијом 
прошлости. Ове претпоставке би се најбоље провериле кроз 
комбинацију лонгитудиналног и трансферзалног приступа у 
истраживању. Тиме би се пружио увид у временски утицај 
различитих извора информација и динамику усвајања 
доминантног историјског наратива (лонгитудинални аспект) 
и у каквом су односу различите генерације – нпр. да ли се 
међугенерацијска сагласност повећава кроз време или долази 
до израженијих разлика због чињенице да су млађи нараштаји 
формирали и усвојили нови наратив који је другачији од 
репрезентације НАТО бомбардовања коју „негују“ старије 
генерације (трансферзални аспект).
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ПРИЛОГ

Лична и друштвена релевантност и актуелност НАТО 
бомбардовања:

Колико је Бомбардовање обликовало Вас 
и Ваш живот? 1 2 3 4 5

Колико је, по Вашем мишљењу, 
важно да се сваки грађанин упозна са 
Бомбардовањем (разлози Бомбардовања, 
последице итд.)?

1 2 3 4 5

Колики утицај Бомбардовање има на 
друштво Србије данас? 1 2 3 4 5

Информисаност о НАТО бомбардовању:

Уопштено, колико бисте за себе рекли да 
сте упознати са овим догађајем? 1 2 3 4 5

О различитим историјским догађајима људи се обавештавају кроз 
различите изворе. Колико сте Ви лично информација о Бомбардовању 

добили из следећих извора?

ТВ 1 2 3 4 5

Интернет 1 2 3 4 5

Уџбеници историје 1 2 3 4 5

Пријатељи 1 2 3 4 5

Непосредни учесници и сведоци 
(родитељи, ратни ветерани, старији 
познаници итд.)

1 2 3 4 5
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Кључ за оцењивање доделе улога историјским учесницима:

Жртва:
СРЈ / Србија / Црна Гора / 

неалбанске националне мањине / 
лојални Албанци

Починилац: НАТО

Савезник жртви: нико / добробољци из различитих 
држава

Савезник починиоцу: ОВК / Албанија / муџахедини / 
суседне државе

Пасивни посматрач: Русија / Кина / СБ УН

Miloš Jevtić

COLLECTIVE MEMORIES OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS REGARDING THE 

NATO BOMBING OF YUGOSLAVIA

Resume

The aim of this article is to examine the relations 
between high school students and their country’s 
contemporary history. More precisely, the author 
sought to investigate their collective memories 
regarding the NATO bombing of Yugoslavia. 
To address this issue, high school students were 
recruited in order to examine their acquisition levels 
regarding the official version of the past. Lastly, 
students reported their opinion on the personal and 
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social relevance and contemporaneousness of this 
historical event. Results indicate that high school 
students’ historical narrative is rudimentary and that 
they do not perceive 1999 bombing as relevant for 
their self-image. Also, students report аbout insuf-
ficient levels of knowledge regarding this historical 
event, but think of the NATO bombing as a socially 
important historical event whose effects are felt to 
this day. Possible explanations, psychological and 
political implications as well as directions for future 
research are examined further in the text.
Keywords: NATO bombing of Yugoslavia, collec-
tive memories, social identity.
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Мирко Радаковић*34

ДОБРОВОЉЦИ И ОДБРАНА 
КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Сажетак

Широј јавности, нашој и светској, је познато 
херојско држање нашег српског народа, готово 
свих грађана Савезне Републике Југославије 
(са занемарљивим изузецима) за време 
НАТО агресије и злочиначког бомбардовања, 
са дистанце, како војних, тако, још више 
цивилних циљева 1999. године. Но, многима 
је мање познато да су добровољци, наши и 
међународни, дали запажен допринос, како у 
моралном погледу, тако и у укупној борбеној 
спремности у многим јединицама у одбрани 
Косова и Метохије, посебно у херојском држању 
наших бораца у чувању и одбрани границe са 
Албанијом, на Паштрику и Кошарама, где су 
наше јединице осујетиле НАТО агресора, његов 
план и могућност копнене операције. Био сам 
у то време комадант Наставног батаљона за 
обуку добровољаца. Овим кратким рефератом, 
покушаћу читаоца упознати са организацијом, 
обуком добровољаца и слањем у борбене 
јединице за одбрану Србије тј. Косова и 
Метохије.
Кључне речи: добровољци, организација 
и формација, борбена обука, слање у ратне 
јединице на Косово и Метохију.

*  fondacijakkic@gmail.com
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1. ПОЧЕТНО СТАЊЕ, УСЛОВИ И ТОК РАДА ДО 
ПОЧЕТКА ОБУКЕ ДОБРОВОЉАЦА

НАТО агресија ме затекла на дужности Комаданта 
школе резервних официра у Пешадијском школском центру 
у Пожаревцу. Одмах по отпочињању бомбардовања, комадант 
Центра Мирослав Филиповић ме именовао за комаданта и 
одбрану касарне ˶Вељко Дугошевић˝. Мој заменик, пуковник 
Радић Милорад, и ја са ратним искуством из Републике Српске 
Крајине (у даљем тексту РСК), нисмо чекали скрштених руку 
и нека допунска наређења. Одмах смо преузели мере да се 
прво заштите људи, па онда објекти, складишта са муницијом 
и МТС. Илустрација нашег брзог и осмишљеног рада у 
спровођењу маскирне дисциплине, растреситог распореда 
и ојачавању објеката заштите јесте погодак ракете у касарни 
(празно) складиште тенковског батаљона, при чему нико од 
војника, старешина и цивилних лица која су била запослена у 
касарни није био повређен.

Дана, 31.03.1999. године,  у поподневним часовима, 
звони телефон у оперативном центру ПШЦ – Пожаревац.

– Господине Радаковићу, овде ГШ. Има један сложен, али 
важан задатак за Србију, ‘Главни’ је заинтересован да се 
тај задатак успешно изврши. Да ли бисте Ви то могли 
преузети на себе?
Кратко сам одговорио: „Отаџбина Србија, нема задатка 

којег ја не би могао извршити!“
– Ако је тако, узмите СДО, борбени комплет, муниције, 
изаберите најбољег официра и подофицира и јавите се 
(шифровано) у току ноћи за пријем задатка.
Са одабраним сарадницима, водником Павлом и 

поручником Драженом, дошао сам у ГШ ВЈ. Задатак сам 
примио од начелника Управе КОВ, генерала Панића. Отишао 
сам одмах у касарну „Бубањ поток.“ Када сам видео писана 
наређења и стање на терену, схватио сам да морам брзо 
користити своја искуства комаданта бригаде у РСК током 
бомбардовања аеродрома Удбина. Пристигли добровољци су 
под ваздушном узбуном били расути по шуми око касарне, неки 
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су пристизали, владала је безнадежност и хаос. Схватио сам да 
је касарна уносан циљ за бомбардовање и, ако правовремено 
не предузмем потребне мере, последице ће бити велике.

Одлучио сам да КМ и добровољце из „Бубањ Потока“ 
преместим у Лештане. Но, за то немам одобрење. Тог дана 
(01.04.1999.) морам урадити све, организацију и смештај 
људи, јер сутра почиње обука. Искуствено сам знао, да војска 
без народа, просторне структуре и инфраструктуре не може 
успешно функционисати. Моји сарадници, млади, одлучни и 
вредни људи, Павле и Дражен, по мом наређењу, отишли су у 
МЗ Лештане, а ја у ГШ ВЈ. Радили смо паралелно, истовремено. 
Павле и Дражен у МЗ Лештане, до мог повратка из ГШ до 17:00 
часова, извршили су следеће радње и поступке:

• Пронашли председника МЗ и са њим извршили 
извиђање на подручју Лештана, одабрали и пописали 
куће, чврсте објекте где ће бити смештени добровољци 
по групама, до 30 људи. 
• Изабрали кућу где ће бити смештена команда Наставног 
батаљона и логистички део батаљона.
• Извршили извиђање путева, земљишта и објеката где 
ће се изводити борбена обука са добровољцима.
• Организовали смештај старешина и цивилних лица за 
обуку и професоре за превођење са српског на енглески, 
руски, француски и немачки језик.
• Упознали председника МЗ Лештане и председника 
извршне власти општине Гроцка, да је то „државни 
задатак (њихов) и да од њих зависи да ли ће бити успешно 
извршен, а старешине су ту да помогну. Командант је 
отишао код „Главног“ на детаљисање задатака, он је 
ратник и „не зна“ бројити до девет, морамо му у 17 часова 
реферисати да смо све урадили ваљано, како је наредио, 
иначе боље га не чекати.“
Мој задатак за то време је био, да са генералом Ојданићем 

и Марјановићем (начелником штаба Врховне команде и 
његовим замеником), усагласим детаље из наредбе са стањем 
на терену и да добијем одобрење за моју идеју и иницијативу. 
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Овластили су ме да радим у духу замисли Врховног комаданта, 
како знам да је најбоље. То ми је дало крила за успешан рад. 

У 17 часова у МЗ дочекали су ме: председник извршног 
већа општине Гроцка, председник МЗ Лештане, Павле и 
Дражен, кратко ми реферисали о извршеним задацима. Обишли 
смо куће где ће бити смештени добровољци и команда. Све је 
било и боље него што сам ја замислио, упознао сам старешине 
који су дошли на обуку. Био сам презадовољан.

 Те вечери падом мрака прикупили смо пристигле 
добровољце на игралишту касарне „Бубањ Поток“, брзо 
одредили (на добровољној основи) од добровољаца: 
команданта батаљона и заменика, командире чета и водова, а 
од старешина наставника са ВА КОВ, сам формирао њихове 
заменике – инструкторе за обуку. Информисао сам читави 
састав о свом плану и замисли рада, поделио добровољце по 
групама величине вода, а инструктори су их одвели у Лештане 
и сместили у куће на адресама које су добили од поручника 
Дражена Пожара.

У току ноћи задужили смо их са личним наоружањем 
и опремом, поделили СОХ (вечеру) и обезбедили одмор, 
спавање. У току ноћног обиласка кућа где су добровољци 
смештени, запазио сам њихово задовољство са нашим радом, 
јер су након неколико дана путовања и неизвесности, видели и 
осетили озбиљан и сврсисходан рад. Извршио сам припрему са 
преводиоцима и наставницима (инструкторима) за активности 
које следе и урадили смо још ситних детаља, те је обука 
сутрадан (02.04.1999.) могла да почне по датом плану.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА, ФОРМАЦИЈА, ОБУКА И СЛАЊЕ 
У РАТНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Организација Наставног батаљона за обуку добровољаца 
била је у духу наређења Начелника штаба Врховне команде, 
врло одговорна и квалитетна, на свим нивоима ГШ ВЈ. У ту 
организацију у почетним припремама били су укључени: 
Прва управа, Персонална управа, Управа за КОВ и Управа 
за позадину. Након извршења њихових обавеза, начелник 
Врховне команде све обавезе и надлежности, својом 
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наредбом 07.04.1999. године, пренео је на Управу за обуку-
сектор ШОНИД. Помоћник начелника ГШ ВЈ за школство, 
научну и издавачку делатност својом наредбом је 16.04.1999. 
године регулисао даљу организацију, која је утемељила још 
већи квалитет рада. Сав рад (логистика, обука и персоналне 
делатности) дат је у надлежност и обавезу Војне Академије 
КОВ. Моја сарадња са начелником ВА КОВ, генералом 
Карајовићем била је беспрекорно добра. Он ми је био први 
претпостављени, а генерал Терзић, другопретпостављени.

Организација рада нам је била поједностављена и 
добијала је на квалитету. Имали смо планску и квалитетну 
координацију свих радњи и поступака тј. пријема добровољаца, 
облачење и наоружавање, исхране, обуке и слања у ратне 
јединице на Косово и Метохију.

Формација Наставног батаљона за обуку добровољаца 
била је „еластична“ задејствована наредбом Персоналне управе, 
али смо је ми у току рада у ходу прилагођавали условима и 
ситуацији на терену. Нисмо робовали формалностима, што се 
показало као добро.

 Радна група на припрему добровољаца, била је слична 
пријему младих војника-регрута у ЈНА. Тежиште рада је било 
на здравственом прегледу и безбедносној обради. Добровољци 
су долазили из свих крајева бивше СФРЈ, држава Европе, а 
било је и добровољаца из Аустралије и Новог Зеланда. Из 
наших региона највише су се јавили добровољци из Републике 
Српске Крајине и Републике Српске, а од страних држављана 
највише је долазило из Кипра, Русије, Белорусије и Грчке. Но, 
било је појединачног и у мањим групама јављања из готово 
свих земаља Европе. Остао ми је у добром сећању добровољац 
из Хрватске, Загреба, Палмотићеве улице. Браћа близанци из 
Финске су били добровољци и у Републици Српској. Били су 
одлично, психо-физички и стручно, оспособљени за ратне 
радње и поступке. Критеријими групе за пријем били су врло 
строги. Доборовољац за слање у РЈ на Косово и Метохију 
није могао постати старији од 35 година. Кандидат није смео 
имати здравствених потешкоћа. Селекција је била велика. Од 
броја јављених, статут доборовољца добио је мали проценат.
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Облачење и наоружавање било је у организацији посебне 
радне групе, рутинско и без тешкоћа. Артикле и МТС је 
обезбеђивала 608. позадинска база.

Обука је трајала 7 дана. Облик рада био је појединачан 
и групни, а метод рада се заснивао на провери тј. тренажи 
борбених радњи и поступака. Тежиште је било на провери у 
руковању оружјем и МТС, гађању и поступцима на бојишту 
у борби са терористима и терористичким групама. Извођачи 
обуке били су наставници са ВА КОВ, који су изводили наставу 
са питомцима ВА. Било ми је задовољство доћи на час и 
посматрати квалитет извођења борбене обуке. За добровољце 
из страних земаља био је одређен преводилац, професор са ВА 
КОВ и ГШ академије за енглески, руски, француски и немачки 
језик. Преводиоци су били саставни део извођача наставе, и 
на располагању добровољцима у току 24 часа.

Слање добровољаца у РЈ на Косово и Метохију, на 
фронт, у борбу, било је након завршетка седмодневног циклуса 
основне обуке. Превожење је вршено са аутобусима у току 
ноћи. У које РЈ, на које локације су одлазили добровољци и 
начином одласка, било је у надлежности радне групе којом је 
руководио пуковник Петровић, мој пријатељ и познаник из 
студентских дана. Он је овај задатак бриљантно извршавао. 
Добијао сам редовно повратну информацију: „Све је било у 
реду!“

3. АНЕГДОТЕ И „ИСКРИЦЕ ЖИВОТА“

Током школовања, слушајући старије и родитеље, учећи 
од својих војника пре рата, од народа и бораца из РСК у рату, 
уверио сам се да се и у најтежим животним околностима живи, 
рађа, умире, изналази тренутак одмора, задовољства, среће и 
надања. Слично томе, тако смо се поставили и организовали 
у нашем Наставном батаљону. Наводим само неколико, мањи 
број анегдота које са задовољством памтим:

• Пријем наставника и професора у Лештанима на 
игралишту; водник Павле Саџак, референт у Наставном 
батаљону чита (прозива) пристигле по списку. Они мирно 
и са неизвесношћу, слушају, одазивају се, држе у рукама 



158

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД НАТО АГРЕСИЈЕ

свој радни материјал и компјутере, стрпљиво ишчекују 
реч свог ратног комаданта.
– Моја команда извршна!; Мирно!; Надесно равнајс!; 
Мир-но!; Поред десне ноге компјутере ооо-дложи!; 
Остав!; То морате брже, сложно и једновремено радити!; 
Ооо-дложи!; Тако, то је добро! Господо наставници, 
професори, старешине, као командант бригаде у рату 
непуне 4 године, уверио сам се да се непријатељ може 
победити.
Показујем кундаком, ножем и метком.
– Компјутере ћете оставити за нека боља времена, а 
добровољце ћете учити како, с ким и чим ће победити 
непријатеља! То је наш план рада и ваш задатак... На 
извршење!
Шта су они у својим главама мислили о мени, о рату, 

животу, можете сами претпоставити. Али, са тим људима није 
било никаквих потешкоћа, били су бриљантни и достојанствени. 
Био сам срећан што сам радио са њима.

• Други дан у Наставном батаљону за обуку добровољаца 
успоставили смо радни ритам и оперативно дежурство. 
Све иде по плану, организовано, дисциплиновано, 
сви су максимално одговорни и вредни. На терену је 
укључена сва инфраструктура, организована сарадња. 
Политички органи општине Гроцка дају адекватну 
подршку, претпостављени задовољни. НАТО ракете 
разарају Београд. Наставници и професори уплашени! 
Размишљају забринуто: „Шта ми је са женом и децом?!“ 
Реч команданта:
– Поштовани наставници, професори, старешине! Стање 
у Наставном батаљону је безпрекорно добро, нема 
потребе да се замарамо и исцрпљујемо, рат може дуго 
трајати, живот не сме стати. Поделио сам вас у две смене 
„А“ и „Б“. Једне вечери дежура „А“ смена, а „Б“ иде кући 
„рађати децу“, друге вечери обрнуто... И то је рат и наша 
обавеза у рату. На извршење!
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• НАТО ракете немилице настављају уништавати 
објекте инфраструктуре и народ Србије. У смени сам за 
одлазак кући. Сумрак, ускоро ће мркла ноћ. Крећем се 
од Лештана ка Бубањ Потоку. Застајкујем код касарне 
и гледам. Касарна напуштена, немо зврљи у сумраку и 
тишини. Тамо даље код магацина наоружања и муниције, 
„објекта од посебног значаја“, група младих војника, 
одрасле деце. Они су стража! Чувају магацин! Питам их 
од кога. Не знају одговорити! Потиштено ћуте! Видим 
да су уплашени. Наилази командир страже. Учтљиво и 
одмерено одговара на моја, помало провокативна питања.
– Е, видиш командире, да сам ја на твом месту ја бих 
одмах те војнике извукао из магацина, горе у оно брдо, 
укопао у онај шљунак и ту ноћ преноћио.
– Јој, господине пуковниче не смем! Немам наређење! 
Могу лопови, крадљивци украсти оружје, муницију...
– Када би ја поставио снајперисту код оног камена, би 
ли ти смео ући у магацин и ту покушати нешто узимати?
Растали смо се пријатељски и у недоумици. Сутра рано 

(27.04.1999.) у праскозорје на Вождовцу пробудила ме је 
снажна експлозија, дрхтање тла и звук сирене за узбуну. Упалим 
радио: „НАТО је бомбардовао Бубањ Поток, Стражевицу...“ 
Брзо се облачим и крећем журно у Лештане. У Бубањ Потоку 
се заустављам. Нема касарне и магацина „од посебног значаја“, 
само извија дим из рушевина, шири се неки чудан мирис. 
Слика ужаса! Бацим поглед ка брду са шљунком, а војници 
укопани у шљунку, поређани као ластавице на телефонској 
жици, ћуте и не мрдају. Наређујем им да изађу и сиђу доле на 
цесту. Они весело, раздрагано се смијуље и шапућу. Командир 
их пребројава.

–  Сви смо ту, добро је!
Хтео ми је још нешто рећи, ја сам га потапшао по рамену 

и продужио својим добровољцима. Та слика ми је још увек 
пред очима и даје ми нову снагу за сутра.

• Обилазим куће у којима ноћивају и одмарају 
добровољци. Командири ми учтиво рапортирају и настоје 
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скренути моју пажњу на оно што се њима свиђа и чиме 
би се похвалили. Задржавам се код куће која је близу 
трафостанице у Лештанима. Наређујем командиру чете да 
пре мрака добровољце исели из те куће и премести у другу 
кућу, даље од трафостанице, на брдо изнад главног друма 
у Лештанима. Командир не види смисао мог наређења, 
али га извршава. У току ноћи трафостаница је погођена 
„графитном“ ракетом. Трафостаница је била покривена 
чудним везом као паукова мрежа, од гранитних нити и 
све је изгледало непознато и мистериозно. Коментари су 
гледали са чуђењем и „дивљењем.“
• У канцеларију ми улази командир чете, преводилац и 
добровољац, рус Павел. Павел изражава незадовољство 
што у нашој јединици нема свештеника и тражи 
одобрење и превоз да он и његови пријатељи сутра (у 
недељу) иду у Ритопек у цркву на литургију. Реаговао 
сам брзо. Одредио сам три возила за око 60 добровољаца. 
Павела сам одредио за вођу групе и одговорно лице. 
Павел је одвео у цркву све заинтересоване добровољце 
(православце и католике). По повратку ме је усхићено и 
одушевљено известио, да је било све у најбољем реду, 
да је сретан што је изненада у цркву на службу „бануо“ 
Његова светост господин Павле, Патријарх српски, што 
је заједно са парохом служио литургију и благословио 
све војнике добровољце. На заједничком дружењу и 
другарском растанку свих учесника у раду и едукацији 
добровољаца (представника органа општинске власти, 
МЗ, парохије, школе, здравствене установе, привредника, 
претпостављене команде, наставника, професора и 
команде наставног батаљона) пред око 150 присутних, 
парох Чедо Савичић1 у пригодној беседи је изразио 
захвалност и пренео благословене поздраве патријарха 
Павла.

1  Чедо Савичић је био парох у Скакавцу, на Кордуну, РСК. За време агресије Хрватских 
и окупационих снага на РСК (зона под заштитом Уједињених Нација) августа 1995. године, 
прогнан је са својим Кордунашима у Србију.
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4. РАСФОРМИРАЊЕ НАСТАВНОГ БАТАЉОНА

Када је Врховна команда добила налог од „Главног“ 
да припреми екипу (комисију) за Кумановски споразум, 
24.05.1999. године, добио сам Наређење за расформирање 
Наставног батаљона за обуку добровољаца.

На основу тог Наређења, команда батаљона је израдила 
Елаборат за расформирање. Тежишне активности које смо 
изводили током расформирања батаљона, предвидели смо у 
елаборату и зато није било нејасноћа и празних ходова. 

Наводим само неке планове и активности из елабората: 
план расформирања, по садржају, месту, времену, носиоцу 
и начину рада; анализа рада Наставног батаљона за обуку 
добровољаца; службене забелешке - оцене рада и понашања 
старешина; записник о предаји објеката, МТС и докумената; 
извештај комаданта батаљона о реализацији обуке добровољаца. 
Из анализе и извештаја може се видети следеће запажање: 

• Привремена организацијско-формацијска структура, 
по којој је формиран Наставни батаљон за обуку 
добровољаца у потпуности је омогућила реализацију 
основног задатка – обука добровољаца.
• Батаљон је попуњен квалитетним старешинским 
кадром, што је веома позитивно утицало на припрему и 
извођење борбене обуке.
• Однос органа власти на терену, МЗ и локалног 
становништва је био у функцији реализације постављеног 
задатка батаљона.
• Материјално обезбеђење обуке након почетних 
проблема у току формирања батаљона било је врло добро 
и омогућило је квалитетну реализацију борбене обуке.
• План и програм борбене обуке војника добровољаца 
је био еластичан и омогућавао је прилагођавање б/о 
конкретној ситуацији. Реализована је сва планирана 
обука са сваком партијом добровољаца.
• Резултати обуке су врло добри. Са сваком партијом 
војника изведена су по 2 припремна гађања из личног 
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наоружања и то на почетку рб. 2 и 6, а након дејства 
непријатеља по НЦ „Бубањ Поток“ на рб. 1 и 2.
• Морал припадника Наставног батаљона за обуку 
добровољаца, како од сталног, тако и од привременог 
састава био је на високом нивоу и примерен ратном стању. 
Није било нарушавања војничког реда и дисциплине, 
нити изречених дисциплинских мера. За примеран 
рад и залагање на извршавању задатака похваљено је 
9 лица, награђено књигом 11 лица, а један старешина 
је предложен за стимулативну меру из надлежности 
С за ШОНИД. Додељено је 7 захвалница цивилним 
структурама за успешну сарадњу.
• Орган безбедности С за ШОНИД је у оквиру својих 
могућности и расположивог времена успешно обављао 
задатке из области безбедносног обезбеђења јединице, 
што се повољно одражавало на живот и рад у батаљону 
па нисмо имали случајева нарушавања безбедности.
• Смештај војника и старешина је био врло добар, и 
војницима и старешинама је омогућио повољне услове 
за живот и рад. 

5. ЗАКЉУЧАК

Обука добровољаца и слање у ратне јединице, у борбу, 
наших и међународних за време НАТО агресије и злочиначког 
уништавања цивилизацијских тековина народа Србије 1999. 
године имала је снажан утицај, морални и борбени, у циљу 
чувања српског идентитета.

Корени добровољности леже у људском осећању 
праведности и приношења жртве на олтар слободе отаџбине 
Србије. Они имај традиционалну и историјску вредност.

Добровољност треба чувати и неговати. Она нам је 
потребна данас и сутра. Слобода и идентитет су највећа 
вредност једног народа.
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СКРАЋЕНИЦЕ

• КОВ - копнена војска
• МТС - материјална техничка средства
• СДО - суви дневни оброк
• ПШЦ - пешадијски школски центар
• ГШ ВЈ - генералштаб Војске Југославије
• МЗ - месна заједница
• ПНГШ - помоћник начелника генералштаба
• ШОНИД - школска научна и издавачка делатност
• б/о - борбена обука 
• ВА КОВ  - Војна академија Копнене Војске 
• НЦ - наставни центар
• ЈНА - Југословенска народна армија
• ГШ - генералштаб
• РЈ - ратна јединица
• С за ШИНОД - сектор за школство научну и издавачку 

делатност

Mirko Radaković

MILITARY VOLUNTEERS AND DEFENSE OF 
KOSOVO AND METOHIJA

Resume

It is well known to the general public (ours and 
to the world) about heroic attitude of our Serbian 
people, among almost all citizens of the Federal 
Republic of Yugoslavia (with negligible excep-
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tions) during the NATO aggression and criminal 
bombardment from a distance, both on military and 
even more on civilian targets in 1999. But many 
are less aware that volunteers, both domestic and 
international, made a notable contribution, both in 
moral and in overall combat readiness in many units 
engaged in the defense of Kosovo and Metohija, 
especially in the heroic guarding and defending 
the border with Albania, on Pashtrik and on Kosari, 
where our troops thwarted the NATO aggressor, 
his plan and the possibility of a ground operation. 
At that time I was a commander of the Volunteer 
Training Battalion. In this short report, I will try to 
introduce the reader to the organization, training of 
volunteers and their deployment to the combat units 
for the defense of Serbia, i.e. Kosovo and Metohija.
Keywords: military volunteers, organization and 
formation, combat training, deployment to war units 
in Kosovo and Metohija.
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