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АМЕРИЧКА МОЪ ЗАСНОВАНА НА КРИЗИ 
ЛЕГИТИМИТЕТА-БУ^ЕШЕ ЕВРОПЕ

Слободан СимовиЬ1

Сажетак
По завршетку Хладног рата, Френсис Фуку)ама1 2 je предпоставио, за)едно са свима 
нама, да he, на краjу исторще, светске либералне демократще живети у рeлативноj 
хармонщи. Политички сукоби, оружани конфликти и економске конфротацще he 
nостоjати измену Запада и „осталих“, а не унутар самог Запада. Светске демократще, 
ширehи узаjамни либерализам, демократске принципе, нehe имати места на ком he 
сукоблавати своje легитимитете. Овакво размишламе je било разумно, али, одмах се 
то показало, и нереално и нико више не сагледава овако размишламе као нешто што 
je могло да буде, али нще. Зато je, оваj разумны покушаj, одавно бачен под сумму. Управо 
због тога je питаме легимитета, више десетина година, спорно измену Американаца 
и Европлана. Нще у питаму легитимитет михових политичких институцща, вeh 
миховеразличите визще „новог светског поретка“. Након економске кризе из 2008. 
Године, а посебно пандемще изазване Корона вирусом, легитимитет америчке моhи 
и америчког глобалног воhства je  суммива вehини европских гра^ана, али и самим 
гра^анима Америке. Америка у континуитету трпи кризу интернационалног 
легимитета.

Клучне речи: легитимитет, сукоб легитимитета, САД, Европа, нови светски 
поредак.........

Abstract
After the ending o f the Cold War Francis Fukuyama assumed, along with all o f us, that at the 
end o f the history world’s liberal democracies will live in relative harmony. Political conflicts,ar- 
med conflicts and economic confrontations will stand between the West and the “rest”, and not 
within the West itself. World democacies by spreading mutual liberalism, democratic principles 
will not have space on which they could conflict their legitimacies. This way o f thinking would

1 Ванредни професор, доктор, Факултет за дипломатку и безбедост, Београд
2 Френсис Фуку]ама je 1989. године об]авио чланак у часопису “Национални интерес” под називом “Кра] истор^е” 

након чега и книгу “Кра] исторще и последни човек” 1992. године. Хладноратовски сукоб био je нешто више од 
политичког, во]ног или територи]алног надметана два блока. Био ]е то сукоб две потпуно различите иде]е о 
начину организована друштвеног живота, ]едне ко]а ]е под маском егалитарности нарушавала слободу и права 
гра^ана и друге ко]а ]е у први план истицала слободно деловане по]единаца уз одсуство ограничена у коме свако 
на]бопе зна сопствени интерес.Фуку]ама ]е тврдио да смо са падом комунизма достигли кра]ну тачку идеолошког 
разво]а и “по]аву западне либералне демократке као коначног облика пудске владавине”. Победа “западне иде]е” 
за Фуку]аму подразумева победу либералне политичке демократке, тржишне привреде и поштована пудских 
и манинских права над мрачним силама тоталитаризма и тиранке. За нега ]е та] тріумф  нарочито видпив на 
основу “потпуног исцрппивана алтернативних концепци]а западном капитализму”. Кра] истори]е за нега 
подразумева апсолутни тренутак у коме долази до “победе рационалног облика друштва и државе.”Извор: https:// 
talas.rs/2018/06/28/fukujama-kraj-istorije/
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be reasonable, but it showed unrealistic and nobody doesn’t look at this way o f thinking as so
mething that might happen, but it didn’t. That’s way this reasonable attempt was doubted, and 
that’s why the question o f the legitimacy is desputable for decades o f years between Americans 
and Europeans. It’s not about the legitimacy o f their political institutions, but their different vi
sions o f “new world oreder”. After the Economic crisis in 2008. And especially after the pande
mics coused by the Covid-19 legitimacy o f American power and American global leadership is 
debatable for the most o f the Europeans and Americans. America is confronting international 
legitimacy crisis in continuity.

Key words: legitimacy, conflict o f legitimacy, USA, Europe, new world order.

l.YBQfl

1.1. Поіам легитимитета и униполаризма
Легитимитет je реч француског порекла и означава законитост али и законско 

право на посед. Легитимитет означава и праведност и правилност нечега. У 
монархи]ама, представаа право на престо по рофен>у. Легитимитет ]е по]ам ко]и 
се на]више употребаава у правним наукама, али и у политици. Када се каже да 
легитимитет треба проверити, то онда значи да треба проверити законитост нечега, 
то ]ест, да ли ]е то нешто у складу са позитивним правним прописима или не. Ако 
]е у питану провера нечи]ег легитимитета,н>еговог делован>а, онда то значи да треба 
проверити по ком основу та]' неко обаваа ту одрефену функци]у, или предузима 
одрефене радн>е, то ]ест, да ли уопште има право да то ради.3 По]ам униполаризам 
означава теори]ски концепт и/или политичке стратеги]е, ко]е се односе на 
доминаци'у ]едне силе у свету4. Иако се, с правом, може сматрати да том концепту 
претходи идеологи]'а тзв. Новог поретка, ова] концепт се, временски, углавном везу'е 
за пад Берлинског зида, 1989. године и завршетак тзв. „Хладног рата“, т]. периода 
биполарне поделе света. Велика финанси]ска криза ко]а ]е недуго затим уследила 
(1997-98), као и покуша] н>еног превладаван>а, ширен>ем доминаци]е HATO-а на 
Балкану, Ираку и Авганистану -  представили су „почетак кра]а“ униполаризма, 
ко]и ]е убрзан након светске финанси]ске кризе 2008. Године, а шта Де се десити 
на светско] политичко] сцени после пандеми^е вируса Ковид 19, видеДемо.Мада, и 
то многи еминентни научници, политички аналитичари, политичари, п р едви ^'у  
стваран>е Новог светског поретка. „Униполаризам“ се изворно односи на економску 
моЛ, а потом и на остале манифестаци]е „моЛи“: политичку, безбедносну, статусну, 
т]. соци]алну моД итд. Дефиници]а униполарности као процеса ко]и проистиче из 
концепта униполаризма, означава предоминаци]у ]едне економске, политичке и 
во]не силе на мефународно] сцени. У ^едностраном, скученом погледу, од како ]е 
Маршал МакЛухан5 лансирао по]ам „глобалног села“, униполаризам се везу'е, пре

3 Ьі^://уе1ікігеспік.сот/2016/01/04/^і1:іті1е1:/(Приступ.^ено 20.06.2020.)
4 Меіег, ЕгпзІ-СЬгізІорЬ., №ке, К1аш-МісЬае1., Schäfer, Heinz-Uwe. Wörterbuch zur 5ісЬегЬеіІ8ро1і1ік Deutsch1and іп 

еіпет veгändeгten іпіегпайопаїеп Umfe1d. -  Н атЬи^: вегтапу, Veг1ag E.S. Міиіег & БоЬп, 2006. s. 413
5 Herbert Marsal Makluhan (Едмонтон, 21. ]ун 1911 — Торонто, 31. децембар 1980) био ]е професор енглеске каижевности, 

филозоф, теоретичар комуникаци]а и кгаижевни критичар. Маклухана се може сматрати првим теоретичарем 
филозофи]е меди]а те зачетником стру]е ко]а проблеме меди]а и меди]ских посредовагаа ставка у први план 
истраживагаа.Маклухан ]е можда на]познати]и по узречици „меди]ум ]е порука” и термину „глобално село”. 
Такофе, предвидео ]е интернет и Woрлд Wидe Weб тридесетак година пре гаеговог откриЛа. Током 60-их година 
прошлог века био ]е на врхунцу славе, а након смрти брзо заборав^ен. Доласком интернета Маклухан ]е изронио 
из заборава и поновно се ]авило занимагае за гаегов рад. Ни ]една Маклуханова фраза ни]е имала толико успеха
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свега, за културолошки феномен монди)ализаци)е и економско-политички феномен 
глобализаци)е, а у политичко) пракси за глобалну доминаци)у )едне светске силе -  
С)едилених Америчких Држава (САД).

По)ам мултиполаризам означава теори)ски концепт и/или политичке стратеги)е 
ко)е сматра)у легитимним посто)але више полова моЕи у свету. Следствено томе, 
мултиполарност се )авла као одговор на светску финанси)ску кризу, 2008. године, 
од стране водеЕих земала Европске уни)е (ЕУ), попут Немачке и Француске, али 
и од стране коалици)е земала зване БРИК (Бразил, Руси)а, Инди)а и Кина), ко)е 
сматра)у легитимним процес успоставлала равнотеже моЕи више клучних актера 
у свету. Ja пре сматрам да je у питалу равнотежа страха од моЕи оних ко)е je имаjу и 
неизвесности било каквог суочавала тих моЕи на бо '̂ном полу. У том случа^'у бо)'но 
поле би био цео свет.Таква уверела дели и група земала позната под називом „Г-20“, 
или БРИМЦ (Бразил, Руси)а, Инди)а, Мексико и Кина и )ош 11 земала). Има)уЕи у 
виду да се онтолошко значеле моЕи односи на друштвену моЕ ко)а се у различитим 
по)авним облицима изражава као: економска моЕ, идеолошка моЕ, религиозна моЕ 
и др. Почивши Зоран ПетровиЕ ПироЕанац )е у Малом по)мовнику геополитике6 
нагласио да мултиполаризам предметно може да се односи и на разноврсне 
носиоце моЕи, т). на клучне актере на мефународно) политичко) сцени, као што 
су: државе или за)еднице држава; мефународне организаци)е (УН, М М Ф, ИБР); 
транснационалне компани)е (ИБН, Ценерал-електрик, Кра)слер, Шел, Лукоил, То
рта, Сони); регионалне организаци)е и за)еднице (ЕУ, ОЕБС, OAJ, ОАЗ); политички и 
безбедносни савези или пактови (НАТО); )авне, та)не или полута)не интернационалне 
организаци)е (Биледерберг група, Трилатерална комиси)а, Г-8, ротари-клубови, 
слободни зидари, илуминати, секте, анархистичке, националистичке и терористичке 
организаций), интернационална удружела парти)а или невладиних организаци)а; 
државе, односно лихови репрезенти; и моЕни и утица)ни по)единци.

Политичка теорра, посебно савремена, н р е  имуна на проблем униполаризма. 
Из мноштва, оправданих приговора униполаризму, можемо издворти барем три 
озбилна приговора униполаризму и то због: 1) покуша)а инсталаци)е тоталитарне 
тирани)е недемократски изабране малине; 2) неконтролисане (зло)употребе 
савремених научних достигнуЕа, ко)а )е неетична и исклучиво мотивисана 
профитом, и то, пре свега, у области: кибернетике, генетског инжелеринга и во)не 
индустри)е; 3) нарушавала еколошке равнотеже и непредузимале одговорности 
за климатске промене ко)им се доводи у питале опстанак луди и других врста на 
планети.

Први озбилан приговор политичких теоретичара у вези с униполаризмом 
)есте покуша) инсталаци)е тоталитарне тирани)е недемократски изабране малине. 
Подсетимо се да )е велики заговорник глобализма Олдос Хаксли први лансирао 
иде)у о светско) влади у )единствено), светско) држави, чи)и би мото био: За)едница 
-  Истоветност -  Стабилност.7 Ненаучно) )авности Хаксли )е, ипак, више познат као

као „глобално село”. Први )е пут уведена у рукопису Изв)ешта) о про)екту и разумевалу меди)а из 1960, а онда )е 
представлена свету у клизи Гутенбергова галакси)а две године касыде. Фраза )е била толико популарна да )е 
пронашла место и у наслову две Маклуханове клиге -  Рат и мир у глобалном селу из 1968. године, те у посмртно 
об)авлено) клизи Глобално село (1989.), написано) са Брусом Пауерсом

6 ПетровиЕ, З.- ПироЕанац, Мали по)мовник геополитике, (¡единица „монди)ализаци)а (глобализаци)а)“ Београд:Центар 
за геополитичке студи)е Лугоисток“ и Институт за политичке студи)е, 2004. стр. 266.

7 АИоз Нихіеу: Бгауе New World -  Боп^п: СЬаио and Windous, 1932.
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велики заговорник легализаци]е употребе дрога и по експериментима са ]едном од 
првих синтетичких дрога -  ЛСД-ом, у оквиру ширег програма ко]и се односио на 
контролу жудске популаци]е, а чиженица ]е да ]е третман света као „глобалног села“ 
имао као ]едну од последица пролифераци]у безбедносних изазова, у првом реду 
илегалне трговине дрогом и „глобалног“ ширеп>а криминала уопште.

Друга негативна страна глобализма ]есте неконтролисана (зло)употреба 
савремених научних достигнуДа, пре свега у области кибернетике, генетског 
инжеп>еринга и во]не индустри]е. Бертран Расел8, супротставжа]уДи се такво] 
тенденции и плашеДи се последица могуДе злоупотребе генетског инжеп>еринга 
(ко]и ]е почетком 21. века легализован у Велико] Британии), далековидо ]е проценио, 
]ош тридесетих година 20. века, да „ако би се на основу биолошких истраживап>а 
закжучило да ]е нека врста жуди непослушни]а према влади, него неки други типови, 
влада би могла одлучити да онемогуДи делатност, или чак и биолошку репродукци]у 
оних непоДудних“. На глобалном нивоу, следствено то] тенденции, то би значило 
могуДност да недемократски изабрана светска влада,влада без легитимитета, може 
да донесе одлуку о елиминисап>у (уништеп>у) по]единих етничких група, народа или 
наци]а. Овакав изазов испужава све услове да се назове „асиметричним“.

ТреДе, у потрази за што веДим профитом, велике мултинационалне компани]е 
и велике силе контролишу изби]аже криза и ратова ради експлоатаци]е нафте 
на Блиском истоку или искрчивап>а шума у Латинско] Америци и изводе метео- 
ролошке експерименте на Северном полу чи]е су последице несагледиве. Климатске 
промене, изливап>е нафте у море, хавари]е нуклеарних електрана у Укра]ини, Велико] 
Британи]и и САД, нарушаваже озонског омотача, уништавап>е по]единих бижних 
и животижских врста, разараже споменика културе и цивилизаци]ских вредности 
у Ираку, Либану и на Косову итд. уз велика матери]ална разаража и жудске жртве, 
само су део последица рата мажег (али технички супериорни]ег) дела човечанства 
са природом и културним тековинама других наци]а. Неконтролисани технолошки 
разво], ратови и ]агма за профитом пратеДе су последице глобализаци]е као иде]ног 
концепта и амби]ент за по]аву асиметричних претжи. Критичком посматрачу 
тог про]екта глобализаци]а на]маже личи на теори]у, а више на идеологизовану 
стратеги]у транснационалних компани]а, финанси]ских организаци]а и на]'моДни]'е 
силе света, чиме доби]а димензи]е опасног мефународнополитичког експеримента с 
несагледивим последицама по будуДност човечанства. То ]е, вероватно, разлог што 
про]екат глобализаци]е често назива]у „сатанистичким“ и то не само у радикалним 
хришДанским и муслиманским круговима, него и припадници странке зелених, 
студентских организаци]а у Западно] Европи и следбеници алтернативних група и 
покрета (НВО), МеДународно окружеже као и ]една група латиноамеричких земажа. 
Сви они за]едно чине снажну, иако хетерогену, меДународну опозици]у глобализму 
и униполаризму. Стога, могло би се закжучити да се борба за редукци]у моДи у 
политици води кроз: а) друштвене одбране и ненасилне акци]е, као нпр: демократска 
средства, парламентарна ограничежа, покрети расне еманципаци]е (Африка, САД) 
и покрети за независност у бившим колони]ама (Инди]а, Алжир итд.), антинукле- 
арни, антиратни покрети, покрети за родну и полну равноправност итд; б) преко 
револуционарног докидажа моДи (Француска буржуаска револуци]а, Октобарска

8 Ишзе!, B., T h  со^и ез! о£ Нартезз -  London: 1930.
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револуцра, Кинеска револуцра итд); ц) посредством политичке и опште едукацре 
становништва и укаучености у процес управаана (Просветитеаство, Реформацра, 
демократски избори, референдуми, ^'авност у раду и одговорност органа власти). 9

Основ свега ]'е законитост поступана, легалитет к о р  спречава да политичка 
моЬ доминира над правом, правдом и правичношЬу. Чист идеализам, реалност 
]'е другачра. Свет постале место у коме су претп>е све извеснре, а у коме су наши 
одговори врло често недовоани или их ^'едноставно и немамо. Сукоби у корм а 
живимо показали су се као дубоки, тешко сагледиви и као сукоби на ко)е све 
ре^е имамо одговор.Пример: успон Исламске државе представаа успон зла ко)е 
превазилази националне границе и доказу'е да не постоли као територра, веЬ као 
иде '̂а, а да мигрантска криза, пандемра КОВИДА19, за ко)е нико не зна како Ье се 
завршити и колико Ье дубоко и траро променити земае корм а ]'е изложена и у 
корм а ]'е настала, упозорава да време пред нама неЬе моЬи да се решава како нас 
]'е до сада учила доктрина и наука. Глобализацра мора да учини корак уназад и 
прихвати бар право на посто)ане слободног народа и слободне земае ма колико 
она мала била или не, у стану да управаа светским токовима и процесима. Без 
повлачена глобализацре бар за корак, ми Ьемо имати глобалну претну, али неЬемо 
имати глобални одговор.

1.2. Америка се разликуіе од Европе
У септембру 1998. Соцралдемократска партра Немачке, ко)у ]'е предводио 

Герхард Шредер, поразила }‘е владу ХришЬанско-демократске ун р е Хелмута Кола. 
41% СПД-а и 7% Зелених ]'е било довоано за стваране коалиционе владе у кор] 
Іошка Фишер постале вицеканцелар и министар споаних послова. Године 1999, 
Немачка ]'е по први пут након Другог светског рата употребила сво)у ворку ван 
Немачке и то током бомбардована Іугославре. Іошка Фишер ]'е био снажан 
поборник ратне опцре ко)у ]'е ]'авно заступао, сматрао ]'е да ]'е ратна солуцра 
на)бржи начин да се смени МилошевиЬ и самим тим реши криза.10 11 У ма)у 1999. 
године, ]'едан антиратни демонстрант ]’е бацао вреЬу црвене бо)е (симбол крви) 
на Фишера током партирке конвенцре ко)а }'е расправаала о НАТО нападима на 
Іугославру. Одлука о подржавану бомбардована се показала )'ако контроверзна )'ер 
се Фишеров план не само сукобио са пацифистичком филозофром Зелених веЬ 
и са тим што ]'е први пут од Другог светског рата Немачка директно учествовала 
у ]'едном отвореном сукобу.пЗашто ова] увод, зато што показухе сво лицемерие 
споане политике Немачке, како тада, тако и данас. Та] исти Фишер ]'е у вечери 
америчке инвазре на Ирак, марта 2003.године, питао:“Ко)'у врсту светског поретка 
ми желимо“? Велика прекоокеанска дебата о рату у Ираку, не и о Іугославир,се 
налазила у огромном неслагану са „светским поретком“. Напад на Ирак отклонио 
]'е сваку сумну о сукобу Америке и Европе по питану оправданости вожена рата 
против Садама Хусеина. Да ]'е рат прави одговор сложила се веЬина Американаца, 
али )'е више Европаана одговорило са „НЕ“. Ова очита и видно изражена неслагана 
су представаала много више од ^'едноставних аналитичких процена ситуацре у

9 Beyme von Klaus, Suvremene politicke teorije -  Zagreb: „Stvarnost“, 1977, str. 302.
10 Joschka Fischer auf dem Kosovo-Sonderparteitag in Bielefeld 1999 - YouTube
11 https://sr.wikipedia.org/wik Jошка Фишер
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Ираку. Можда )'е суштину оваквог односа према овом проблему, исказано неслагаае, 
на;|'бо.ъе об)аснио тадашаи министар иностраних послова Француске Доминик де 
Вилепин, сукоб ни^е толико био о Ираку, колико ]е представаао конфликт измену 
„два вида света“. Ддног света у коме 80% граДана веру|е да се ратом може постиДи 
правда и другог, у коме м аае од половине питаних сматра да никакав рат не може 
бити праведан. Американци и Европаани се не слажу у вези улоге меДународних 
закона и институци'а, као и са ширеаем или скраДивааем веД итекако знача)ног 
питааа меДународног легалитета. Добро ]е закаучио Герхард Шредер месецима 
пре рата у Ираку, А м ерика се разли к у)е од  Е вроп е. Не веру|ем да има некога ко 
ово може да пориче.То више и ни'е неко питаае. Сада ]е основна тема стратешка 
подела послова у ко^о] ]е Европа сконцентрисана на Европу, а САД на све остало. 
Сигурно ]е ^едно, велики филозофски раскол ко)и ]е настао унутар Запада, уместо 
уза^амне равнодушности, довео )е до уза^амног антагонизма, слабаеау обе^у страна 
прекоокеанске за)еднице. Несумаиво ]е, а то ]е и време показало и доказало, да се 
нове кризе и опасности само множе и ова) раскол може имати озбиане последице. 
Америка, то ]е показала и администраций Доналда Трампа, игнорише проблем 
борбе за одреДиваае и доби'аае меДународног легитимитета у ово] ново] ери и то 
]е веома знача)но у одреДиваау будуДности меДународног система и места САД у 
аему. Да ли Де доДи време да се Американци и Европаани ^едни другима обрате 
речима Боба Дилана:“Ви идите вашим путем, а ми Демо сводим“, видеДемо. Мада, 
веД постове предлози конкретног поставаааа ЕУ политици Доналда Трампа. Бивши 
немачки канцелар Герхард Шредер заложе се за за)едничку економску, соци'алну 
и споану политику, као и поновно приближаваае ЕУ Русичи и Турско]. Он ]е, на 
предаваау у Бечу 2018.године, марта месеца, истакао да Европа мора одговорити на 
политику председника САД Доналда Трампа „Америка на првом месту” тиме што 
Де се реформисати под немачко-француском воДством, као и кроз приближаваае 
Русичи и Турско]. Шредер ]е нагласио да се та политика, ко]а ]е ]асно ослоаена на 
популизму и изолаци'и, а ко]а има за циа и раздор у ЕУ, не сме следити. Уверен ]е 
да Де америчка политика донети промене по Европу, те истакао да Европа мора 
наДи одговоре на такво понашаае САД. Іедан одговор ]е, након фазе захлаДеаа 
протеклих година, поновно ож ивааваае осовине Берлин-Париз, као окретницу 
европске интеграци'е. Француски председник Емануел Макрон ]е представио сво] 
предлог реформи ЕУ, и сада ]е неопходно да се, иако се са аи м  не слаже у свим 
тачкама, сагледа под околностима како се бранити од америчке политике ко]а ]е 
неконтролисана, оценио ]е Шредер дода^уДи да ]е обавеза Француске и Немачке да 
покрену за^едничку европску агенду и Европи да]у нови импулс.

Еврозони не треба само за^едничку монетарну политику, веД ]е неопходна и за- 
]едничка финанси]ска, привредна, па чак и соци]ална политика. „Исто тако у Европи 
]е неопходна ]единствена споана политика, и то на]боае са европским шефом 
дипломатике.. Што се односа са Русином тиче он ]е казао да су без сум ае Русина и 
Турска тешке земае, са унутрашао-политичким разво^ем и споанополитичким 
одлукама ко]е нису никог обрадовале. Али без сарадае са Москвом и Анкаром 
нема стабилности у источно] Европи, на Кавказу, Блиском истоку и северно] 
Африци, закаучио ]е он.12 За разлику од Шредера, Ангела Меркел се залаже, говор

12 http://www.politika.co.rs/sr/clanak/400062(Приступаено 20.06.2020.)

51

http://www.politika.co.rs/sr/clanak/400062(%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%bd%d0%be


Zbornik тайоуа

посланицима у немачком парламенту, за одржаваие НАТО-а и да )'е то данас више у 
интересу Немачке него што )'е то био случа) током Хладног рата или )'е барем )'еднако 
важан као тада. Поновила )'е и из)'аву немачког министра иностраних послова Ха)'ка 
Маса, ко)'и )'е рекао да Европа тренутно не може сама да се брани13. С друге стране 
Меркалова, говореДи пред европским парламентарцима, залаже се за стваран>е 
европске во)'ске, политичко и економско )'единство, за)'едничку производиу и извоз 
оруж)'а14. Ово Де се посебно свидети Американцима.

Изнео сам ове ставове Шредера )'ер у н>има видим и нашу шансу, шансу решена 
многих проблема на Западном Балкану.Став Меркелове према Срби)'и, Косову, )'е 
одавно )'асан . Да ли )'е за Срби)'у добро што одлази, видеДемо, али )'е сигурно да неДе 
бити горе.

2.Три стуба легимитета „Хладног рата“

За време Хладног рата питаие легалимитета америчке моДи и иихово глобално 
воДство узимани су здраво за готово, и то не само од стране каубо)'а. Огромна 
веДина Европаана, иако не ретко задиркуі'е америчку доминантност, омаловажава 
иихове во)'не „успехе“ у Вьетнаму, Латино -  Америци и другим местима изказиваиа 
америчке моДи и доминаци)'е, прихватала )'е америчко воДство као мефусобно 
потребно и пожеано. УН и Сасвет безбедности били су у Дошку догаДаиа и то скоро 
првих четрдесет година свог посто)ан>а, а због конфротаци)'е Хладног рата. САД 
нису, у том периоду, пронашле, )'ер га нису ни тражиле, пут у доб^'аиу одобреиа 
за сво)'а ратоваиа, или претиама ратом широм света, а Европаани нису очекивали 
нити захтевали то право. Па ни они нису тражили ово овлашДеие, сагласаност свог 
деловаиа на Средием истоку, у )'угоисточно) Ази)'и или на )'угу Атлантика. Када )'е 
неко и покушао да постави питаие легалимитета америчког деловаиа, САД су, 
цитира)'уЬи меДународне законе, апострофирали, у циау оправдана сво)'е тадашие 
меДународне политике,принципе колективне самоодбране. Ови принципи, базирани 
на повременом дубиозном предлогу да )'е свака акци)'а ко)'у предузима)'у САД, од 
во)'них интервенци)'а, та)'них акци)'а, била, по дефиниции, чин колективне одбране 
„слободног света“ од агресивног и декструктивног мефународног комунизма. Данас 
тероризма.

Страх од комунизма, скуп многих околности, а не законско и институционално 
деловаие, су обезбедили легитимитет САД у том конфликту. Бар што се тиче Запада.

У Европи, амерички легалимитет се ослаиао на три стуба, базирана на посто)'аиу 
комунистичке импери'е, СССР.

Први и на)'снажни)'и стуб )'е била стална стратешка претиа СССР-а- стварност 
ко)'а )'е свакодневно стварала утисак претие, а на основу стотине хиаада во)'ника 
стационираних у средишту Европе.Удружено са овом општом претиом било )'е 
створено и опште мишаеие, мефусобно разумеваие да само САД поседу)'у моД да 
их одговоре од свих злих намера. Овакво схватаие, код веДине Европаана, ази)'ских 
савезника Америке створило )'е увереие у амерички надмоД, супериорност и да сви 
они прихвата)'у америчку улогу свог главног браниоца од сов)'етске претие, што )'е

13 Ьир://г8.п1т£о.сот/5уе1:/а547370/А^е1а-Мегке1-о-ЫАТО.Ь1:т1(Приступаено, 20.06.2020.)
14 https://www.dw.com/sr/ange1a-merke1-potrebna-nam-je-evropska-vojska/a-46279596(Приступаено,20.06.2020.)
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дало широку потпору шеном легимитету. Легимитет заснован на страху.Односно, 
можда)е и реалнща ова констатацща, веки део легимитета ко)и су САДуживале 
унутар Запада, потицао )е са циюем заштите интереса ъихових савезника. 
Можда нще витешки, али )е корисно.

Други, Американцима )'е одговарала улога, сами су )'е наметнули „воДе слободног 
света“, а против тоталитаризма ко)и ]'е наметао СССР. Европаани, веДина п>их, се 
слагала са овом улогом САД. Преовладава^у либерални демократски принципи, ко)'и 
су тада много више одговарали свету од тоталитаризма ко)и им се нудио с друге 
стране, чак и ако се морало одустати од света направаеном за демократку.

ТреДи стуб. Биполарни меДународни систем Хладног рата ]'е изнедрио нешто 
што са правом можемо назвати Сруктуралним легитимитетом. Просто об)ашп>ено, 
)'еднака равнотежа измену две надмоДности значила )'е да )'е моД Америке ограничена 
)'еднаком или слично) по )'ачини моДи СССР-а. Европаани се нису овоме обрадовали 
бро)еДи нуклерне главе ]'едних и других, посебно не, ако ]'е сов)етских било више, 
али ]'еднака надмоДност измену две надмоДности значила ]'е да ]'е моД Америке 
била ограничена.У пракси то ]'е значило да су Де Голова Француска и Немачка 
Вилила Бранта, уживале мали степен независности од америчке доминаци'е, ко)и 
им )'е омогуДила ова равнотежа снага, надмоДности.Зашто нисам споменуо Велику 
Британи)'у.Енглези су се увек правили енглезима. Кроз историку им )'е придала улога 
балансера што су покушали да буду и за време Хладног рата.Увек су на страни )'ачег, 
а у „заштити# слаби^ег“. Штзо би рекли у нашем народу, чита) измеДу редова, „увек 
у заштити само сво^'их политичких и економских интереса“.

Завршетком Хладног рата ови стубови америчког легалимитета нашли су се у 
рушевинама Берлинског зида и хркотинама Лешинових и Стааинових споменика. 
Мало тога ]'е остало у периоду после Хладног рата што би их заменило. Радикални 
ислам, икао представаа евидентну опасност у облику тероризма, ни|'е и не може 
да замени камунизам као идеолошку претшу Западшачко) либерално) демократки. 
Михаил Горбачов био ]'е у праву када ]'е рекао Цорцу Бушу:“УчиниДемо вам 
нешто страшно, оставиДемо вас без противника“.15 Данас фраза „воДа слободног 
света“звучи апсурдно чак и Американцима.

З.Европа после Хладног рата - НАТО продужена рука споєне политике
САД према Европи

По завршетку Хладног рата ништа у Европи више нще било исто. Десиле су 
се крупне геостратегщске и геополитичке промене на простору Европе, ко)е су 
знача^'но измениле економске, културне а, посебно безбедносне прилике, пре свега 
у земаама ко)'е су биле у саставу СССР-а, или под утица^ем Кремаа. У шима су, после 
децен^'а ]'едног начина размишааша и деловаша, у условима биполарног окружеша 
и надметаша две доминантне велике силе и водних блокова чи|'и су оне били стожер, 
отворене нове могуДности, односно нужности избора друштвеног уреДеша, путева 
економске транзици^е, реформи безбедносног сектора, изградше културних симбола

15 https://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:771249-LAZANSKI-Amerika-je-dobila-hladni-rat-razorila-Srbiju-stavila- 
Evropu-u-dzep---a-onda-se-pojavio-Putin(Приступаено 15.06.2020.)
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биполаризма. Промене су домино ефектом захватиле готово све области друштвеног 
живота.

Са завршетком Хладног рата беспримерна америчка глобална моД je неизбежно 
постала нова тема, тема због Kojo jo отпочела „борба“ измену Американаца и 
Европлана.Током Хладног рата, чак и доминантне и арогантне САД су биле 
принуДене да послуша^'у Европлане, баш због тога што jT политика америчког 
Хладног рата цилала , изнад свега, ]'ачажу и заштити Европе. Данас jT Европа 
изгубила много од утица^'а ко '̂и jT некад уживала.Са становишта силе, Европа jT 
данас превише слаба да би била битан савезник, али }‘е и сувише добро осигурана 
да би била потенци^'ална жртва. Зато Доналд Трамп и инсистира на плаДан>у ове 
сигурности.

У овим корелаци'ама односа, НАТО поста^'е продужена рука сполне политике 
САД према Европи.

Шта )'е то било примарно за НАТО после Хладног рата:16
(1) Биполарни карактер меДународних односа, успоставлен после Другог 

светског рата, доживео jT крах. Дезинтегрисан jT СССР, ко)и jT више од четрдесет 
година био центар идеолошког, привредног, во)ног и других окуплан>а европског 
соци'алистичког света.

(2) Распуштен jT Варшавски уговор, во)но-политички савез соци'алистичких 
држава. Тим чином нестао )'е меДународни систем колективне безбедности утемелен 
на два подсистема парци'алне колективне безбедности, ту на два меДусобно 
супротставлена во)но-политичка блока, НАТО и Варшавском уговору.

(3) Северноатлантска организаци^'а НАТО остала jT дедина и доминантна во)но- 
безбедносна организаци^'а на европском простору.

(4) Класична во)на сила (тзв. ДагД^есигДу), у биполарним меДународним 
односима главно средство застрашиван>а, перманентног доказиван>а надмоДи и 
престижа ]'едног блока над другим, изгубила jT ту сво)у функци'у. У измен>еном 
меДународном окружен>у неволи изазови безбедности и стабилности (тзв.8оД-8е- 
curity) били су много бро^нні'и и учестали|'и од класичних водних.

(5) САД, некада ]'една од две)у супер-сила, остале су дедина супер-сила у ново] 
меДународно] за^едници.

(6) Падом комунизма у Европи, соци^алистичка идеологи^а изгубила ]е на свом 
значачу као интегративни фактор у Европи, уклучу'уДи и безбедносну димензи^у. 
ИзмеДу два становишта, првог, да ]е нестанком СССР и распуштан>ем во]нополитичке 
организаци'е соци^алистичких европских земала, Варшавског уговора, формално 
престао разлог да буде (гаізоп ДеДе) хладноратовског НАТО-а, и другог, да нестанак 
СССР и Варшавског уговора представла историйку победу НАТО ]ер ]е наживео 
свог непри'атела, крошила се будуДност Северноатлантског савеза.

Клуч опстанка НАТО био ]е у ставу САД, дедине супер-силе и науаче државе 
у Али^анси, према овом питан>у. Та] став изграДен ]е на следеДим интересима и 
плановима:17

16 Радован ВукадиновиД, Лиди]а ЧехулиД ВукадиновиД, Давор БожиновиД, НАТО еуроатлантска интеграций, 
Топикал, Загреб, 2007, с. 137.

17 Исто
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(1) САД су хтеле да сачува|у CBoj доминантан утица] и BojHo присуство у Европи, 
j ер су изласком из изолационизма заузеле дугорочан спожнополитички став 
да безбедност САД зависи од стабилности северноатлантског простора, во|не и 
привредне интеграци'е са европским партнерима;

(2) Континуитет трансатлантизма требало |е сачувати у цижу очуважа |аке, веЕ 
изгра^ене безбедносне за|еднице држава западне цивилизаци|е;

(3) Америчко присуство у Европи било ]'е гаранци]'а да нщ'една друга држава неЕе 
заузети лидерско место САД у том региону, што |е на|маже двоструки интерес САД: 
у цижу обуздаважа таквих тежжи у'едижене, о|ачане Немачке, а протек времена то 
потврфу'е, и спречаважа обновжених импери'алних амбици|а о|ачане Руси|е;

(4) 1едини формални основ за во|но присуство САД у Европи |е HATO, |ер без 
те организаций поставжа се питаже статуса оружаних снага САД у европским 
сувереним државама;

(5) НАТО |е од почетка био инструмент безбедносне доминаци|е САД над 
Европом и одатле, према разво]'у постхладноратовске ситуади'е и спожнополитичких 
амбици|а САД, инструмент женог дажег насто|ажа да сачува лидерску позициу и 
контролу у глобалним безбедносним релаци'ама;

(6) САД су хтеле да трансатлантску, демократску и безбедносну за|едницу 
прошире на исток, на државе средже и источне Европе, али са демократским 
друштвеним уре^ежем, економском транзицирм од социализма ка либералном 
капитализму и реформисаним системом безбедности;

(7) Са гео стр атеги р ког аспекта, ширеже НАТО на исток, представжа 
капитализаций добити победничке стране у Хладном рату, на штету до|учерашжег, 
али значаро ослабженог противника;

(8) Синтагме „нова, слободна, у'едижена, демократска... Европа“ означавале су 
тежжу САД за изграджом такве Европе у „новом светском поретку“ и „процесу 
глобализаци'е“, у коме би САД очувале водеЕу позициу у глобалним релацрама;

(9) За реализаций оваквих амбици|а САД, наи огодни 'и  |е био НАТО, 
организаций ко|а у|едижу|е Запад на на|вишем истори'ском нивоу до тада, са 
изгра^еном вором  и политичком инфраструктуром, способна да ефикасно делу|е 
на заштити трансатлантске за]'еднице. Државе чланице биле су за опстанак НАТО, уз 
познате резерве Велике Британре и Француске у погледу дажег |ачажа Немачке, али 
и уз све присутни'е тежже за самосталнру улогу европских држава када су у питажу 
безбедносна и економска питажа, изражене у насто|ажима за изграджом за|едничке 
спожне и безбедносне политике и економским |ачажем Европске уни|е. Савезна 
Република Немачка хтела |е у|едижене две немачке државе и останак у НАТО, а 
не неутралну позициу што |е био сов|етски предлог у страху од оживжаважа нео
нацизма и женог |ачажа. САД су, управо супротно, хтеле Немачку у НАТО, ради дажег 
држажа под контролом, али и ради |аког НАТО, |ер без централне европске државе 
у просторном, али и сваком другом погледу Алранса би свакако била ослабжена за 
|едну |аку економску и во р у  силу, а то би вероватно био и почетак женог нестанка. 
У|едижена Немачка постала |е централна европска сила, а због подршке ко|у су 
САД пружиле начину у'едижежа у оквиру интегрисане Европе, а не ширих процеса 
у оквиру КЕБС-а и ограничежа ко|а су предлагале Француска, Велика Британра 
и Сов|етски Савез, у|едижена Немачка постала |е |ош ближа САД него бивша
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Савезна Република Немачка. Сви покушали Сов)етског Савеза да у друга) половини 
осамдесетих година одрже позици'у супер-силе и ривала САД остали су безуспешни. 
„Гласност“ и „перестройка“, начини совъ'етског лидера Михаила Горбачова да на 
друштвеном и привредном плану сачува соци^'алистички друштвено-економски 
систем, нису дали очекиване резултате. Утица) СССР на меДународном плану 
брзо )'е слабио, иако )'е то период наъ'веДег сов^'етског отваран>а и живе дипломатске 
активности на на^'вишем нивоу. Очигледни показатели да се ситуаци^'а м еаа било 
)'е и маДарско отвараае границе према Аустрии када су хиладе граДана источное- 
вропских држава прешле на Запад, а нарочито излазак Источне Немачке из орбите 
сов^'етског утица^а. Убрзано су ъ'ачали и захтеви за издваъ'ааем по^'единих република 
из састава СССР. Током 1991. то су учиниле три балтичке републике, Бстони^а, 
Летони)а и Литвани^а, онда и Украина и Белоруска. У Москви )'е 20. децембра 
1991. године извршено трансформисаае СССР-а у За^едницу Независних Држава, 
чиме )'е озваничен распад Сов^'етског Савеза. У Москви )'е 20. децембра 1991. године 
извршено трансформисаае СССР-а у За^'едницу Независних Држава, а све аен е 
чланице аутоматски су постале чланице НАТО Савета за северноатлантску сарадау -  
(NACC), чи)'и )'е задатак био да „помаже сарадау измеДу учеству'уДих земала на свим 
нивоима по питаау безбедности и другим сличним питааима и да надгледа процес 
развода и ъ'ачааа институционалних веза, као и аихових неформалних односа”18.

Све ово je  указивало да je  НАТО испунио сво^'у миси^'у одбране Европе од 
комунизма и СССР-а, да je Запад сигуран, безбедносно и идеолошки, и да нема 
разлога за аегов дали опстанак. Кенет Волк и Цон Мирша^'мер тврдили су тада да 
„НАТО-у нису одбро^'ани дани, али )'есу године“19. На друго) страни, чиаеница ъ'есте 
да се ситуаци^а знача^но променила, али да )'е постала ъ'едноставна за овако важну 
одлуку у погледу дале судбине организаци^е стваране децени^'ама -  ни)'е. Убрзане 
промене у средао) и источно) Европи поставиле су пред НАТО нове и другачи^'е 
безбедносне изазове. До^'учерашае комунистичке државе биле су пред избором 
нових идеолошких, политичких, во^'них и економских могуДности. Битно измеаена 
геополитичка и во)'ностратеги)'ска слика Европе за НАТО )'е представлала нови 
изазов и задатак: како доградити безбедносну архитектуру евроатлантског простора.

Дискуси^а о будуДности НАТО заправо се више водила око питааа аего вог 
проширеаа, а маае опстанка. Лидина ЧехулиД ВукадиновиД указу'е на два основна 
приступа, први )'е ,Далта“ а други „Мастрихт“ приступ. „Заговорници тзв. Далта’ 
приступа опстанак и ш иреае НАТО образлажу првенствено геополитичким 
разлозима темелеДи сво^'у анализу на тзв. структурално-реалистичко) школи. У 
постхладноратовско) промеаено) геополитичко) слици Европе ширеае НАТО за 
а и х  )'е реална нужност и объективна датост како би се избегао геополитички вакуум у 
срцу Европе“20. Хенри Кисинцер, Збигаев Бжежински и Вилиам Одом, залагали су се 
за примем у чланство земала средае и источне Европе чиме би се Русина онемогуДила 
у оствариваау поновног утица^а на том подруч^у21. НАТО би био стуб проширеног

18 NATO Нап^оок, NATO Public Б1р1ошасу Б тзю п , Вги88е18, 2006, р. 18.
19 КеппеДЬ N. Wa1tz, „’Ше Eшerging БДгисДиге о£ 1пДегпаДюпа1 Po1itics“, Internationa1 Security 18, по. 2 (БаП), 1990, рр. 

75-76; ДоЬп J. Mearsheiшer, „Васк До дЬе БиДиге“, InДernaДiona1 SecuriДy, по. 1 (Бишшег), р. 52.Видети jош: Wa1Дz, Кеп- 
пеДЬ N., ^ е о гу  о£ InДeгnaДiona1 Po1iДics, McGгaw Hill, №w Уогк, 1979.,str.54; Wa1Дz, КеппеДЬ N, Eva1uaДing Theoгies, 
in: ДоЬп А. Vasquez, Co1in Е1ша

20 ВукадиновиД, Р; и др., оп цит.стр.188.
21 Непгу Kissingeг, Dip1omacy, New Уогк, 1994, рр. 823-825; Zbigniew Bгzezinski, „А р1ап for Еигоре“, Foгeign Affaiгs,
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система европске безбедности и окосница будуДег окуплайа продемократских 
европских снага.22 На негативне аспекте проширейа упозоравала }'е друга група ре
алиста, Цорц Кенан, Ма)кл Манделбаум и Ма)к Браун, ко)и су страховали од )ачайа 
националистичких снага и радикализовап>а руске политике због приближавап>а 
НАТО источним границама Русине и претйама по йену националну безбедност.23 
„Заговорници тзв. ‘Мастрихт’ приступа, ширеп>е организаций НАТО ставла)у у 
контекст регионалног приступа и институционално-либералног модела по ко)ем се 
стабилност и безбедност одре^еног региона постиже комплементарним деловайем 
кроз систем колективне безбедности, разво^ем демократке и привредном сарадйом 
земала тог региона. Државе нове Европе, уклучуі'уДи и чланице НАТО, треба да 
теже просперитету и безбедности путем ме^усобне сарадйе, али ]'е нагласак на 
економском, а не више водном аспекту безбедности“.24 Важан аргумент у корист 
опстанка НАТО била ]'е йегова институционална изгра^еност и способност да 
оствари задатке ко)и су му поверавани. Растурайе такве организаци'е кра)йе ]'е 
нерационално, а потребе за йом, пред све веДим бро)ем нових изазова, ризика и 
претйи, очигледно нису престале. Коначно, одлучу'уДа реч на^'аче силе, САД, била 
}‘е за НАТО, ;ер jT био и остао „ рука“ йене сполне политике према Европи, дале на 
исток, а у измейеним околностима и на глобалном нивоу. Посебно после говора 
Путина на Безбедносном форуму у Минхену 2007. Када je поручио Западу „Свет 
ни)'е само ваш“.

Брзина определивайа и спремност на активно реаговайе на безбедносне 
проблеме изван сво}е територи'е потвр^уі'у да у НАТО-у ни'е ни било дилеме о 
опстанку. Ширейе jT заправо било услов опстанка. „Оці оГ агеа, ог оці оГ Ьизіпезз“, 
добро )'е амерички сенатор Ричард Ц. Лугар сажео дилему Алмансе из тог времена 
у реченици да НАТО мора „кренути ван свог делокруга или остати без посла“.25 
Политичка порука и поента ]'е и дугорочни^'а -  НАТО мора да се реконструише и 
изгради механизме и капацитете да одговори на стратешка питайа и изазове у датом 
тренутку, без обзира на то одакле долазе. Развод' д о г а н а  у наредне две децени^'е 
потврдио ]'е способност НАТО-а да „далековидим потезима превлада наслеге 
Хладног рата и да, мейа^'уДи себе, одлучуі'уДе утиче и на преобликовайе укупних 
односа на прелазу из века у век и нови милени^'ум. Прилаго^ава)'уДи се реалностима 
створеним незапамДено муйевитим и неочекивано дубоким потресима, а, при 
томе има '̂уДи и поуздано предви^айе новодолазеДих односа, ова '̂ савез се на делу 
потврдио26

no. 74, Jan/Feb. 1995, pp. 26-42; William Odom, „NATO Expansions: What the Critics are Wrong?“, National Interest,
no. 39, prolece 1995, pp. 38-49

22 Видети више:ЧехулиЬ Лиди]а, Еуроатлантизам, Политичка култура, Загреб,2003.стр.163.

23 George Kennan, A Fatefull Error, New York Times, 5. februar 1997; Michael Mandelbaum, The Dawn of Peace in Europe, 
New York, 1996; Michael Brown, „The Flawed Logic of NATO Expansion“, Survival, no. 37, Spring, 1995, pp. 34-52

24 ВукадиновиЬ, Р; и др.,оп цит. Стр.189.
25 МутавциЬ, Раденко,Еволуци]а партнерске политике НАТО-а, Министарство одбране Републике Срби]е, Меди]а 

центар „Одбрана“, 2013. стр.2.
26 Драган Р. СимиЬ, Наука о безбедности -  савремени приступи безбедности, jn  „Службени лист“ CPJ, Факултет 

политичких наука, 2002, с. 112-129.
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4. Пад економске моЬи САД и рат против Ирака

Без обзира на острашЬеност Бушове администраций, потпомогнуте мединским 
хи'енама и апологетама к о р  су подржавали и бранили темеану неверодосторост 
изнешеног о поседовану хемрског оруж)'а Ирака, не пружа правно оправдана рата. 
МеДутим, мора се нагласити, да ]'е пре напада на Ирак, Бушова администраций 
веЬ прокламовала нову стратеш ку доктрину ко^'а афирмише легитимитет 
“превентивног” рата или “рата да би се предухитрио противник” , што значи да 
Вашингтон придржава право да нападне било ко]у зем ау за ко]у процени да 
може бити потенцрална претн>а С|'един>еним Државама. По овом основу, нема 
земае на свету ко]а се не би, пре или каснре, могла наЬи на удару САД27. У свом 
обраЬану нацир 17. Марта 2003.године Буш се формално позвао на ову доктрину 
као на коначно оправдане за напад на Ирак: “Делу'емо сад, зато што би ризик 
услед неделовааа био далеко веЬи. За годину, или пет, моЬ Ирака да нанесе штету 
слободним нацр'ама биЬе увишестручена”. Другим речима, САД Ье напасти Ирак 
док ]'е ова] р ш  беспомоЬан, и то не због оног што ]'е Ирак учинио, веЬ због нечег 
што би могао починити у неко неодреДено будуЬе време. Ова доктрина, ко]а нема 
утем еаеае у меДународном праву, прихвата рат и осва)ан>е као закониту политичку 
могуЬност. Инвазра Ирака виДена ]е као прва у низу “ратова по избору”, к о р  Ье бити 
покренути у трци за неприкосновену светску хегемонру САД. МогуЬе супарнике 
треба уништити пре него што постану знатнр'а претаа.

Колапс Сов^етског Савеза, америчка ]е влада^уЬа елита протумачила као 
могуЬност да се спроведе грабеж аива имперр'алистичка агенда, ко]у ]е било 
немогуЬе спровести непосредно након Другог светског рата и за време скоро 
полувековног Хладног рата. Прогласивши долазак “униполарног момента”, САД су 
се спремиле да, као принципр'елни стратешки циа, спрече по^'аву друге силе, било 
да ]е то новоу'едиаена Европа, Іапан или потенцр'ално, Кина, ко]а би могла угрозити 
а е н  доминантан меДународни положа]. Свесни значарог опадааа положа^'а САД у 
светско] економр'и, стратези америчког империализма су одредили да свеобухватна 
во р а  премоЬ САД буде главно средство помоЬу ко '̂ег би могли спровести темеано 
преуреДеае света у складу с властитим интересима. У том контексту ]'е употреба 
во р е  силе у сврху делотворне контроле региона у корм  се производи нафта, као 
и глобална дистрибуцр'а овог каучног ресурса, еволуирала од стратешке иде '̂е у 
конкретан план деловааа.

После овога, свима мора бити ]'асно, п о ставааае САД према „независном и 
меДународно признатом Косову“ као свом споанополитичком циау.

Америка, на ова] начин, жели да легитимише контроверзни принцип 
хуманитарних интервенцр'а (национални интерес). Хуманитарне интервенцр'е 
спада]у под национални интерес про]'ектовааа друштвених вредности ван државних 
граница. МеДутим, хуманитарне интервенцр'е има]у и потенцр'алну инструменталну 
корист корм се могу задовоаити национални интереси к о р  нису вредносни. Управо 
]'е потенцрална инструментална корист хуманитарних интервенцр'а разлог зашто 
Вашингтон континуирано инсистира не само на де факто веЬ и на де ]уре независном

27 ЫогДЬ Б ауі^ Кгіга americkog каріДаІігша і гаї ргоДіу Ігака, 21 МагД 2003.
УіііеДі па: https://www.wsws.oгg/sh/aгticles/2003/03/21/dn-ш21.htшl (РгізШрІіепо 23.06.2020.)
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Косову. Успешно окончале две интервенци'е (Србща, Ирак) исте врсте (у смислу 
нелегалности и начина правдала) у релативно кратком временском периоду 
(1999, 2003) знатно доприноси легитимитету ратова вожених због „хуманитарних 
интереса човечанства“.28Чита), америчких националних интереса и превентивног 
деловала ;ер су свесни сво)их слабости и да могу нападати само много сл абее 
од себе. Зато неизненаДуї'е страх Пентагона и стална упозорела на во)но )ачале 
Кине. Економски то ]'е евидентно. 1ош од када су у ^'ануару 1979. године поново 
успоставили дипломатске односе, С|'едилене Америчке Државе и Кина знача)но су 
и континуирано шириле обим економске сарадле. Кина )'е данас други на)знача)ни)и 
трговински партнер САД (одмах после Канаде), а у 2014. укупна робна размена 
измену две земле износила ]'е чак 592 милщарде америчких долара. Поревела 
ради, 1979. године та] износ био ]'е око две мил^'арде. ТакоДе, Народна Република 
Кина треДе ]е на)знача)ни]е извозно тржиште САД (иза Канаде и Мексика), али и 
земла одакле Америка увози на^више робе. Кина ]е, уз Іапан, и на^веДи по^единачни 
власник америчког ]авног дуга. У извешта^у америчког министарства финанси^а 
наводи се да ]е у 2015. укупан федерални дуг достигао 18,1 билион долара (што ]е 
више од целокупног бруто домаДег производа САД), док ]е Кина на^веДи власник 
харти]а од вредности америчког министарства финанси]а, у износу од готово билион 
и триста мили]арди долара. Чиленица ко]а посебно забрилава америчку страну ]есте 
и растуДи трговински дефицит ко]и САД има у односу према Кини. Прошле године 
та] минус у меДусобно] трговини износио ]е чак 342 мили^арде долара.29

У Извешта^'у Пентагона из 2015. Године, за ко)'и )'е Рик Фишер, аналитичар кинеске 
войске, рекао да представла на)'детални)у процену у протеклих пар година залучуі'е 
се: „Кинеска войска, ко)а некада нще била тако ]'ака и опремлена, убрзано поставе 
веома софистицирана уз високо-технолошку во)ну организаци'у ко)а се фокусира 
на развод асиметричних ратних способности ко)'е Де )'о) омогуДити да порази войску 
САД или неку другу напредн^'у войску у будуДности.30Генерали у Пентагону има)у 
сво)'у визиту превентивног деловала оружаних снага САД. №ихова )'е процена да се 
са Кином мора завршити, во)но, до 2025.године. После тога, Кина Де, по лиховим 
проценама, бити доминантна во)'на и економска сила у свету. Оправдани страх или 
ратно хушхачка пропаганда произвоДача оруж)а и лених лобиста у Пентагону.У 
Извешта^'у Пентагона из 2018. Године пише, што су давности пренели ББС и ЦЦН, 
“У последле три године Народно-ослободилачка арми '̂а Кине брзо ]е проширила 
подруч^е операци^е бомбардера и стекла искуства у поморским реги^ама и лена 
войска вероватно изводи вежбе за нападе на САД и наше савезнике”.31 После овога 
неминовно следи питале?

28 Terry Deibel, Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft, Cambridge University Press, New York, 2007, p. 
128.

29 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=1331528(npncTyn^eHO, 26.06.2020.)
30 M3Bop:h ttp ://w w w .in term ag azin .rs/n a jm o cn ije-k in esk o-o ru z je-p robija -am erick u -o d b ran u -k in esk i-w u -14/

(npncTyn^eHO,26.06.2020.)
31 https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=08&dd=18&nav_category=78&nav_id=1432394(npncryn 

^eHO,20.06.2020.)
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5. Да ли геополитичко надметаае САД и Кине уклучу^е ризик од
оружаног сукоба

У Стратеги'и националне безбедности С|'едилених Америчких Држава, ко '̂у }‘е 
Трампова администраци^а обдавила 2017, Кина се помиле као земла слично бившем 
Сов)етском Савезу, представла претлу америчком политичком и економском 
напретку, и чи'и ]е цил да уништи просперитет и безбедност америчког народа. 
Кинески доживотни председник Ши Динпинг изнео )'е дугорочну визичу будуКности 
сво^'е земле на Конгресу влада)уКе странке исте 2017. - предвиДа)уКи да Ке Кина 
надвладати Америку у блиско] будуКности. Многи експерти, меДутим, истичу 
да Ке америчке преовлаДу'уКе предности -  економска виталност, огромна во]на 
сила, невиДени бро] савеза и партнерстава, стабилност уставног поретка и дубоко 
укорелене демократске слободе - задржати САД на светском врху р ш  дуго времена 
и да амерички председник Доналд Трамп брзоплето ставла сво] печат на америчке 
иностране односе - наглашава^уКи да се интереси земле налазе на првом месту -  
истовремено доводеКи у питале посвеКеност Америке либералном меДународном 
поретку ко]и ]е градила и одржавала током хладноратовске и пост-хладноратовске 
ере за^едно са сворм  демократским партнерима, пре свега из Европе.

Други, уклучуі'уКи Стивена Волта32 професора на Универзитету Харвард, ко р  
пише о меДународним односима из перспективе реал-политике, тврде да либерални 
светски поредак ни]е никада успоставлен као глобалан систем и )'а мислим да )'е он 
у праву. Волт, при том, наглашава да ]е у току политика надметала великих сила, а 
]едино спорно питале ]е да ли у ново] све оштрир] супресилско] утакмици учеству'у 
само Америка и Кина, или и друге земле ко]е можда нису суперсиле, али се сматра^у 
регионалним хегемонима као што су Русина, Немачка, Инди^'а и Іапан. При том, 
додане он, при^ателско геополитичко окружеле, правлено по америчком кро]у од 
Другог светског рата до скорашлих дана, а под корм су низ земала достигле високе 
економске па и стратешке домете - сада ]е на издиса^у.Тиме се завршава и много 
тога што ]е Кини обезбедило изузетно убрзани економски разво] -  страни капитал 
и технологру, као и неисцрпна глобална тржишта, али, он указу'е и на малкавост 
кинеског успона.

“Кинеска економска, донекле и во]на мок, порасли су енормно у  последюих 30 -  
40 година. Мефутим, Кина се нще из]едначила са Америком и сумюам да ке у  томе 
моки да успе за догледно време. Кинески разво] заснован  ]е  на извозу, чему посто]е 
лимити. Кина п очи л е да учи  болну лекци]у од прекомерне зависност и од и звоза  у  
САД. Та чиюеница аутоматски ограничава вишак средст ава за  улагаю е у мок Кине 
да про]екту]е сво]у силу дате од сопст веног региона. Америка нема ту потешкоку.” 
Америка има предност и у географир, додане Волт: “Кина, за  разлику од Америке, ]е  
махом окружена земтама ко]е]о] нису нарочито склоне, и од ко]их су неке као ]апан  
директно супарничке. С друге стране, земте ко]е окружуіу Америку, одржава]у добре 
односе са н>ом. САД тако^е има]у географску предност у односу на Кину. И золоване су 
од ост алог свет а са два  велика океана. Д а сам Кинез, гледао бих на положа] Америке 
са завиш ку” 32

32 Волт Стивен,Геополитичко такмичегае САД и Кине ук^учуіе ризик од оружаног сукоба. Доступно на: https:// 
www.glasamerike.net/a/intervju/5049417.htMl(np^Tyn.toeHO 27.06.2020.)
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Вoлт признaje дa би ривaлствo измену двє супсрсилс мoглo дa буде дугoтрajнo. 
He исклучу'е ни oружaнe кoнфликтe. Oвих дана, та примєр, )'едан висoки званичник 
кинєскє диплoмaтиje, Дирeктoр за кoнтрoлу таoружaлa Фу Кон, упутиo je  тозив 
Aустрaлиjи, Jaпaну и Jужнoj Юэрер  да нє дoзвoлe размештале америчких ракета 
средлег дoмeтa на лихoвoj тeритoриjи. Рeкao je да то “нє би ot^ ^ o нaциoнaлнoм 
бeзбeднoснoм интересу” тих земала.

“Две нар н аж н р е земле на планети увек he ]'една другу да пoсмaтрajу са 
пoдoзрeлeм, “ каже Вoлт. n o  лему ни ]'една страна н р е  зaинтeрeсoвaнa за директни 
ратни сутоб, али oн дoдaje: “С oбзирoм да се тaкмичимo за утица} у сличним 
рeгиoнимa И ато средства кoja кoристимo ]'есу вojнa, н р е  исклучето да дo^e дo 
вojнoг oкршaja, увек Се тосто^'а™ и ризик oд вojнe кoнфрoнтaциje - на пример, 
oкo Taj^aM или у Jужнoкинeскoм мoру“, или око питала:“ко je крив за и збр ал е 
пандемре КОВИД-19.“

Криза TOjy je изазвала пандємра ЦOВИД-19 тотресла je мєfyутарoднє oднoсє и 
диплoмaтскe везе и пoкЕЗЕЛЕ велике ^ o ^ d e  у мултилЕтeрЕлнoj сарадли разврених 
земала.

Eврoпскa у н р а  суoчaвa се са брojним изaзoвимa услед различитих тотреба 
и реакцра држава чланица, а у тозадини кризе тра '̂е сутоб С аудрске Aрaбиje и 
Русре пoвoдoм цене нафте. Сукoб измену С'едилених Aмeричких Држава и Кине, 
т о р  je пoстojao и пре кoрoнa вируса, услед епидемре je интензивиран, чиме je 
дoвeдeнa у питале мe^унaрoднa кooрдинaциja на реш авалу кризе. Aмeрички 
председник Дoнaлд Tрaмп je на недавто oдржaнoм виртуeлнoм састанку лидера 
држава чланица групе Г7 зaхтeвao да се у за^'едничтом дoкумeнту на^е термин 
“вухански вирус” и да се Кина jaœ o  oзнaчи кao кривац за избрале епидемре.

С друге стране, Кина активто ради на стваралу имица земле кoja je нeoпхoднa 
за решавале пандемре КOВИД-19, пoнajвишe крoз пружале хуманитарне пoмohи, 
али и путем све агресивнеє прoпaгaнднe кампале. Кина ради више oд СAД-a и 
ЕУ на мefyутарoднoм су зб р ал у  пандемре. “Лмерички oдгoвoр je  кaтaстрoфaлaн 
са стaнoвиштa ]'авне диплoмaтиje, где je  Tрaмп oбустaвиo лeтoвe из Eврoпe без 
прєтхoднє кoнсултaциjє са eврoпским савезницима. Oдгoвoр ЕУ je исто трагичан, 
што се види у Италии”, Кина у oвoм случа^'у кoристи нeaктивнoст Запада. “To се 
видeлo и пре када je  Tрaмпoвa администрацра пoчeлa да напушта мefyунaрoднe 
спoрaзумe o климатским прoмeнaмa и слoбoднoj тргoвини, Кина je  токушала да 
се наметне у мefyунaрoдним фoрумимa кao тови лидер и пoкрeтaч глoбaлизaциje 
и мefyунaрoднe сарадле”. Кина, кao и СAД, прича o мe^унaрoднoj сарадли али je 
спрoвoди сaмo oндa када пoстojи л ен  интерес и када има мoгуhнoст да наметне 
œ oja правила игре.

Кина тренутто дoбрo кoристи пасиван приступ Tрaмпoвe администрацре 
и нaмehe се too држава кoja мoжe да рукoвoди прoцeсoм управлала глoбaлним 
ризицима. На сличан начин je Кина вeh исюэристила aмeричкo нajaвлeнo пoвлaчeлe 
из Паристог климaтскoг спoрaзумa, кaкo би приказала raojy привржeнoст решавалу 
прoблeмa глoбaлних климатских прoмeнa. Сада je  р ш  акти внр а у реш авалу 
прoблeмa пандемре вируса кoрoнa, у бoрби прoтив кojeг шале пoмoh државама 
ширoм света и на та]' начин тодиже свoj углед”. Чини се да he oвa криза oмoгуhити 
Кини да прoшири raojy пoзициjу прeдвoдникa мefyунaрoднe сарадле у државама у
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корма до сада н р е  имала такву позицру (Италра и Ш панра, нпр) али и додатно 
о '̂ача улогу у државама где ]'е веД остварила висок ниво утица)а (попут држава ко)е 
су обухваДене иницративом П в)ас и п ут).33

Има и другачирх мишаеша, Цозеф На)34 )'едан од на)веДих стручшака за светску 
политику и творац концепта „мека“ и“паметна моД“ сматра, прво, да Кина настор 
да промени наратив након почетног неуспелог одговора на КОВИД-19. Неки то 
називану “дипломатиям маски за лице”. Дакле, шаае медицинску опрему приказу'уДи 
се добронамерном. МеДутим, показало се да такав наступ н р е  баш на^боае примаен 
у Европи и другде. Многи то доживаава^'у као пропаганду а не као истинску помоД( 
како )'е ми доживаавамо) другим аудима. Друго, уколико ривалство глобалних сила 
и климатске промене измакну контроли, последице Де са моралног и практичног 
становишта бити веома рДаве, ;ер Демо живети у много горем свету. Он не очеку'е 
нови хладни рат измеДу САД и Кине веД “кооперативно ривалство”.35 “То значи 
да Де у неким областима меДу шима владати ривалство, а у другим биДе потребно 
да сараДу'у.” По шеговим речима, Трампова администрацра ]'е сворм  политиком 
ослабила америчку меку моД. Ипак, сматра да су према свим индикаторима моДи 
САД и даае дедина глобална сила далеко испред Кине.

“Ако анализирате тврду моД, САД издва^а^у за одбрану четири пута више од 
Кине. На пример, Кина има два носача авиона, а САД 11. Дакле, САД су и даае 
дедина глобална в о р а  сила. Када ]'е реч о економско] снази мерено девизним 
курсом, америчка привреда ]е и даае водеДа док ]е кинеска достигла две треДине 
шеног обима.” Без обзира што )'е Трампова администраций уназадила савезништва 
и мултилатералне институцре као важне изворе америчке моДи. К>ена политика 
“Америка на првом месту” у суженом смислу ]е ограничила меку моД корм  ]е 
Вашингтон располагао. Што се тиче меке моДи, као треДег елемента, дакле да 
остварите ц и а захваауі'уДи привлачности ваше земае, а не употребном силе 
или плаДашем -  без обзира што ]е опала за време Трампа -  америчка ]е и даае на 
неупоредиво вишем нивоу него кинеска. На листи 30 на^атрактивнирх земааа, ко]а 
]е недавно об]аваена у Лондону, САД су меДу првих 4-5, а Кина на 27 месту. Дакле, 
према свим овим индикаторима моДи САД су далеко испред Кине. Америчка премоД 
неДе трасати заувек, али нема представу када Де ишчезнути.

33 https://talas.rs/2020/04/06/da-li-ce-kina-posle-pandemije-postati-globalni-lider/(npMCTyn^eHO> 24.06.2020.)
34 BufleTM: Nye> J. S. (2011). The future of power. New York: Public Affairs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Inicijativa ’Pojas i put’ izmedu 

tvrde i meke kineske moci... 115
Nye> J. S. (2017a). Joseph Nyes Interview: Creativity essential for China’s avoiding middle income trap. Xinhua, April 20> 
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6. Европа у вртлогу односа САД и Кине, САД и Русине

Портал Политико36у на)новир) анализи износи да ЕУ мора да се суочи са 
шест табуа након Хладног рата. То су: кинески фактор, нуклеарном одвраЕану, 
за)едничким интервенци'ама, организовану политичке моЕи и будуЕем наступу 
Европе на светско] сцени. Сажето: Европа ]е суочена са стратешким изазовима 
без преседана након хладног рата, док ]'е )ачане Кине постало главна америчка 
споннополитичка брига, кор) Ее амерички односи са европским савезницима бити 
све више подре^ени. На овом новом такмичену у надмоЕи, Пекинг Ее се трудити да 
издвор Европу од свог америчког партнера.

Реваншистичка Русина Ее искористити сваку прилику да подели НАТО и ЕУ
Допринос председника Доналда Трумпа биЕе у томе да поткопа добру вону 

и поверене изме^у САД и нених савезника. Ово значи, да ]'е ]'асно ставненно до 
знана америчким савезницима у Европи да Ее морати сами да се бране. С друге 
стране, Француска и Немачка, као два кнучна играча у постбрегзитовско) Европско) 
ун и р, мора)у да на^у и инспирацру и “мишице” корм а Ее гарантовати европску 
безбедност у будуЕности. Ме^утим, иако )е немачка елита дубоко узнемирена 
перспективом губитка америчког безбедносног покривача, нена влада и гра^ани 
су до сада углавном остали пасивни. Ни на француско) страни, н р е  ништа боне, а 
председник Емануел Макрон )е додатно потпалио односе са Вашингтоном изразивши 
амбицру да створи “праву европску ворку” док нема ни политичке ни вор е услове 
за такав цин. Ипак, како се кра)у приближава ера Ангеле Меркел, можда се отвара)у 
нове могуЕности за Европу. Мада, чисто сумнам, да Ее Немачка и после одласка 
Меркалове нешто променити у вожену сво^е спонне политике. Чак веру'ем, зависно 
од резултата избора у САД, да Ее се приближити САД и искористити их за стваране 
доминантног односа у ЕУ Посебно у односу на Француску.

Европнани мора)у да престану да игноришу кинески фактор као )едан од кнучних 
у америчко-европским безбедносним односима.

Америчко стратешко такмичене са Кином Ее досвести до све веЕег скретана 
америчког фокуса на источну Азру. Што значи, да Америка, како )'е тврдио и бивши 
министар одбране САД Матис, Америка не може да води два рата истовремено. 
Чак и ако )е рат измеДу САД и Кине мало вероватан, обе земне предузима)у све 
одговара)уЕе мере опреза.

Ситуацра на источном боку НАТО би могла да изазове нове руске покуша)е да се 
преокрене “пресуда” са кра)а Хладног рата. Реално предви^'уЕи потребу Америке да 
се укнучи у источну Азру, велике европске силе треба да се припреме за могуЕност 
да саме преузму одбрану континента. Такав нови приступ у подели оптереЕена 
к о р  има за цин заштиту Запада могао би произаЕи из савеза. Да не заборавимо, ни 
Кина ни Русра немалу моЕне савезнике. Преко НАТО и азирких земана, С)единене 
Државе р ш  увек има)у савезнике.

Други табу се тиче улоге француског нуклеарног одвраЕана у одбрани сво р х 
савезника Европске уни)е, почевши од Немачке. Амерички капацитети се све више

36 ПолитицоЕуропе (стилизовано као ПОЛИТИЦОЕуропе) }е европско издаье америчке новинске организаци]е Политицо ко]а 
извештава о Европско] уни]и . Седиште ^  ]е у Бриселу, а додатне канцелари]е у Лондону, Берлину, Варшави, 
Паризу и Франкфурту. Озби^ан Портал. 29. http://balkans.aljazeera.net/vijesti/eu-mora-da-se-suoci-sa-sest-tabua- 
-nakon-hladnog-rata (Приступ^ено,27.06.2020.)

63

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/eu-mora-da-se-suoci-sa-sest-tabua--nakon-hladnog-rata
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/eu-mora-da-se-suoci-sa-sest-tabua--nakon-hladnog-rata


Zbornik тайоуа

протежу измену евроазифких и индо-пацифичких територи|а на начин на ко;|и то 
нису чинили током хладног рата. Док се САД фокусира|у на Кину, источни бок 
Европе може бити лишен безусловног одвраЕана ко|е би требало да има у односу 
на Русину. Европи |е потребно одвраЕане, поред посто|еЕих америчких нуклеарних 
капацитета НАТО.

Француска би, пре свих, могла да прошири сво| нуклеарни кишобран на сво- 
|е ненуклеарне европске партнере. Ова обавеза могла би укпучивати ротаци|ско 
присуство француских борбених авиона способних за нуклеарну борбу на територи]'и 
НАТО савезника у Европи, укпучу'уЕи и Немачку. БиЕе потребне велике лидерске 
вештине како би се убедиле одговара|уЕе домаЕе ^единице, док се истовремено 
избегава подстицане повлачена америчког нуклеарног оруж|а из Европе.

Када се ради о за^едничким интервенци^ама, Француска и Немачка за^едно 
се мора|у сложити да Ее се будуЕе во|не операци^е на Блиском истоку и Африци 
одви^ати у великом компромису - не треба да буде интервенци|а без значащих 
мефусобних консултаци'а, не треба да буде мефусобно договорене интервенци^е без 
за^едничког оптереЕена у смислу преузимана ризика.

Вероватно на]'тежи табу ко]'и треба прекинути односи се на фискалне и монетарне 
темепе ко|и подрива^у и удапава|у француски и немачки приступ структурисану 
европских финанси]'ских тржишта и побопшану негове економске конкурентности. 
Ако обе стране прихвате ширу одговорност за континент са ципем да слабите 
европске државе учине отпорним против стратешки калибрисаног продора 
огромних кинеских фондова, Берлин би морао да ослободи стисак, тако да мане 
државе могу да избегну да се нафу на кинеском платном списку. То би подразумевало 
наменска средства ЕУ, од ко|их би веЕина долазила из Немачке, без обзира на то да 
ли Ее то имати специфичан облик предлога француског лидера за будет еврозоне.

1еднако важан табу односи се на француско-немачке разлике у организован^ 
политичке моЕи у Европи. Док Немци преферира]'у потребу за ]'едногласном одлуком 
свих 27 чланица како би доносили одлуке, Французи преферира^у Европу са две 
брзине ко|а повремено покреЕе Европу напред.

Сшаубле - Ламерсов предлог из 1994. године може бити погодан за нихово 
решаване: у овом плану оне земпе ЕУ ко|е су на^више посвеЕене монетарной 
одбрамбено| и политичко| интеграции би формирале кпучну трупу ко|а се креЕе 
испред других. Елитне земпе и другоразредне чланице ЕУ ко)'е се и данас не пита '̂у 
много, али служе као одбрамбени штит према Русичи, куповину америчког оруж)а 
и лагероване отпада.

Последни табу говори о културном наративу ко]'и би требало да укаже на будуЕи 
наступ Европе на светско| сцени. ВеЕ потрошена иде|а “мировног прожекта” има 
мало привлачности мефу младим Европпанима. Ова| наратив мора да се претвори 
у много моЕни^и и самоуверени^и, она| ко|и на|авпу|е жестоку политичку вопу 
за одбрану темепа европске слободе, богатства и културе у свету ко|и жели да их 
уништи. Уколико |е могуЕе ове препреке превазиЕи, трансатлантска одбрана Ее и 
дапе бити терет, али терет ко|и треба поделити.

Оно што |е на|битни|е |е да Ее се такве инициативе исплатити без обзира да ли 
САД наставпа|у да играну активну и конструктивну улогу у трансатлантском савезу.
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Амерички легитимитет се за време Хладног рата чврсто ослааао на „лични 
интерес Европе“, одбрана од комунизма.. Данас, релативна стратешка независност 
Европлана утицала }'е на многе да повуку легитимитет к о р  су некада признавали 
Америци. Заиста , нестанак претае СССР-а, данашаа инаугурацра )'еднополарног 
меДународног система, и последица губитка структуралног легитимитета 
преокренуло )'е многе европске страхове и сумае на Запад преко Атлантика, далеко од 
сагледавааа САД као заштитника и, самим тим, легитимног воДу. ВеДина Европлана 
данас осеДа забринутост према неограничности Америке ко)а ]'е отишла ван аене 
контроле. Или како)е то Кенет Волк написао:“неуравнотежена моД, ко год да ]'е 
одреДуї'е, представла потенцралну опасност за остале“. Природа се, претпоставимо, 
згражава над моДним монополом исто као што се дешава са вакумом моДи. Зар 
н р е  истина, као што )'е лорд Актон изрекао37, „МоД има тенденцру да се поквари, а 
апсолутна власт )'е апсолутно покварива. Велики луди су готово увек лоши луди ...“

У свор] интерпретации „нове либералне им перре“ и „новог либералног 
имперрализма“,Роберт Френсис Купер38 имперрални стратег и администратор 
полази од тога да ]е основно свойство актуелног „тренутка“ светске исторре аегова 
турбулентност, конфликтност и хаотичност. Хаос ]е последица чиаенице што 
]е свет поделен на „постмодерне“ (САД, Велика Британра, ЕУ, Іапан), „модерне“ 
и „предмодерне“, односно „неуспешне“ државе („ДаІІеД зіаіез“). Управо у овим 
„предмодерним“, односно „неуспешним“ државама, по Куперу се успоставла и 
репродуку'е стаае тра]ног хаоса. БудуДи да ове „предмодерне“, односно „неуспешне“ 
државе више не испуаава^у критерре за легитимну употребу силе, хаос к о р  оне 
репродуку'у прети да се прелре на „модерне“ и „постмодерне“ делове света и угрози 
аихову безбедност и стабилност.

Зато „историрка одговорност“ и мисра „постмодерних“ држава, у овом случа^у 
реч ]е о САД и чланицама ЕУ ]есте да осигура^у сво]у безбедност и стабилност, и то 
тако што Де у хаос „предмодерних“ држава, милом, али уколико устреба и силом, 
увести уреДени поредак. Имамо га у Ираку, С ирри, Авганистану, Л ибри итд. 
Систем безбедности „постмодерних“ држава служи том цилу. Та] систем представла 
историрку новину. Новину засновану на сили, игнорисаау меДународног права, 
недостатку легитимитета у поступаау.

Можда )'е ово и тачно, мислим на „историску новину“ али )'е сигурно и следеДе:
Неконтролисани технолошки разво], ратови и ]агма за профитом пратеДе су 

последице глобализацре као идерог концепта и амбрент за по^'аву асиметричних 
претаи. ТакоДе, (зло)употреба савремених научних достигнуДа, пре свега у 
области кибернетике, генетског инжеаеринга и во р е индустрре, као и слаблеае 
демократских институцра у свету резултира^у униш тавааем културних добара 
старих цивилизацра, као и разворих капацитета малих народа, у савременом 
„сукобу Давида са Голратом“, у борби за моД и доминацр'у у свету у 21. веку.

37 Писмо бискупу Манделу Крейгтону, 5.априла 1887.Транскрипт об]ав^еног у исторрским ecejMMa и студрама, 
уредили JH Фигис и РВ Лауренце (Лондон, Макмилан, 1907.)

38 Купер je ову идеолошку платформу имперралне експанзре опширно представио 2003. године у свор) кгаизи 
Сламагае наци)а. Поредак и хаос у Дведесетпрвом веку: The Breaking o f  Nations: Order and Chaos in the Twenty-First 
Century (Atbntic P^ss, 2003), ISBN 0-7710-2266-2.
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Zbornik radova

Насупрот биполаризму и униполаризму, Дединство кроз разлике’ поставе слоган 
широм света заговорника мултиполаризма и то, не само у Кини, Русичи, Инди^'и, 
веЬ и у Аргентини и у другим државама света. То се данас у знатно] мери разлику'е 
од девизе ко]у су одабрали Американци у 18. веку започинуЬи сво] успон као светска 
супер-сила, чи]'е време, по економисти Саксу, истиче 2050. године, када Ье место 
водеЬих сила заузети више земажа из различитих региона света.39 Мислим да Сакс 
неЬе бити у праву, бар што се тиче године. Сигуран сам да Ье се то десити много 
пре, али само под условом, да после поделе моЬи уопште постони свет у коме Те та 
нова, мултиполарна моЬ доминирати. Ако превлада схватан>е да ]'е сила моЬ и да 
]‘е само потребно задовожити сопствене интересе да би то преставжало легалитет 
неке одлуке, а не да „само од УН може доЬи легални и морални ауторитет и да су УН 
(едино место где се налазе ме^ународна правила и да се поштован>ем истих стиче 
и легалитет“, не пише нам се добро. Посебно ако се испуни изречено од стране 
Збигнева Бжежинског да „САД више никада неЬе дозволити да било ко]'а држава у 
свету достигне моЬ некадашн>ег Сов]'етског Савеза“.Шта из овога следи, закжучите 
сами.
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