
Округли сто  
"Питање европских интеграција у свjетлу украјинске кризе"  

Центар за друштвено-политичка истраживања Републике Српске  
септембар, 2022. године 

 

 „Европска унија у раљама геополитичке реалности: од разглављене стратешке аутономије до 
заглављене политике проширења“ 

Др Александар Митић, научни сарадник 
Институт за међународну политику и привреду, Београд 

 

Питање европских интеграција у контексту украјинске кризе требало би посматрати са три 

основна аспекта. Најпре, с аспекта унутрашње динамике у Европској унији, односно питања 

унутрашње кохезије. Затим, с аспекта Заједничке спољне и безбедносне политике ЕУ према 

водећим светским силама и међународним организацијама, односно геополитичког домета 

Брисела. Најзад, с аспекта односа према државама Западног Балкана и новим кандидатима 

Украјином и Молдавијом, односно с аспекта проширења ЕУ.  

Унутрашња кохезија 
У освит украјинске кризе, један од кључних циљева Сједињених Америчких Држава био је 

стварање трансатлантске кохезије, односно јединства између Вашингтона и чланица Европске 

уније. Да би био остварен, неопходно је било стварање јединства унутар саме ЕУ на трагу 

атлантистичке политике фокусиране на стварање органског једиства са Вашигтоном по питању 

координације спољне политике и рестриктивних мера против Руске Федерације, те по питању 

глобалне перспективе борбе за очување западне визије „светског поретка заснованог на 

правилима“, која укључује и супарнички однос према Народној Републици Кини. 

С озбиром на утицај Вашингтона на ток дешавања украјинске кризе, као и на политику 

санкционисања Руске Федерације, овај циљ се након 200 дана од почетка сукоба у значајној мери 

може сматрати постигнутим. ЕУ је такође делимично успела да збије редове, с обзиром да је 

постигнут консензус – иако не идеалан – по питању седам пакета санкција против Руске 

Федерације. Уз то, створен је доминантан наратив, нарочито у мејнстрим медијима и политичким 

круговима унутар ЕУ, о узроцима, току и последицама украјинског сукоба. По њему се будућност 

односа са Руском Федерацијом посматра у конотацијама које иду од грађења дугорочне 

„гвоздене завесе“ према Русији до урушавања политичког поретка у Москви који би односе 

вратио барем на ниво који је постојао на врхунцу унилатералног момента Вашингтона 90-их. 

Односно до својеврсног приклањања Русије западном поретку заснованом на правилима и 

напуштања напора за његово превазилажење. Дакле, по овој америчкој визији „европског 

јединства“ – Русија ће бити или изолована или дисциплинована на коленима. 

Да ли су оваква очекивања утемељена у реалности? 

Први одговор мора да се тражи на питање ефикасности борбе „јединствене Европске уније“ 

против Руске Федерације, у контексту рестриктивних мера, слања наоружања и дипломатско-

медијских напора да се Русија изопшти из међународних форума. Да ли санкције погађају Руску 

Федерацију? Делимично да. Раст руске економије ће, барем у скоријој будућности, бити 

ограничен и успорен. Може ли достављено оружје да створи проблеме руским снагама? 

Делимично може, макар у смислу успоравања напредовања снага Доњецке Народне Републике. 

Да ли је Запад успео да изопшти Русију из појединих међународних структура? Делимично јесте. 



Међутим, да ли све ове мере погађају Руску Федерацију у мери у којој би могле да промене њену 

политику према украјинској кризи или да изазову унутрашња превирања у Москви? То јест, може 

ли „јединствена ЕУ“ да савлада Русију на економском, политичком, војном и дипломатском 

плану? Развој догађаја јасно показује – не. 

Друго питање које се поставља је какве су последице по саму Европску унију. 

Иако се као највећи противник заједничке политике ЕУ  види мађарски премијер Виктор Орбан, 

те поделе сежу много дубље унутар политичког и друштвеног живота широм ЕУ и њених држава 

чланица.   

Немачка политика се у одређеним сферама окренула за 180 степени. У реторици немачке 

владајуће коалиције се више не види ни глава ни реп када говори о енергетској политици. Да ли 

је „Зелена агенда“ мртво слово на папиру, док се из отписаних враћају нуклеарна енергија и угаљ? 

Може ли Катар да надомести „Северни ток“ 1 и 2? Постоји оправдан страх од радикализације и 

поларизације унутар немачког друштва, на шта упозоравају и сами немачки званичници, 

политичари и аналитичари. Истраживање крајем августа је показало да је 39 одсто Немаца и чак 

60 одсто Источних Немаца за давање дозволе за рад „Северном току 2“.  

У Француској се већ на председничким изборима видело да је политика Емануела Макрона под 

огромним притиском и изазовом и са левице и са деснице. Парламентарни избори су то 

потврдили, a без већине у Народној скупштини, француски председник је већ најавио 

„политички“ врућу и јесен и зиму. Гласови за преиспитивање политике према украјинској кризи 

су све присутнији – и то не само из редова Марин Ле Пен, Жан-Лик Меланшона и Ерика Земура – 

већ и из центра. Тако је бивши председнички кандидат Социјалистичке партије Сеголен Ројал 

недавно оптужила украјинског председника Володомира Зеленског за опструирање мировних 

преговора.   

У Италији, фаворит Брисела Марио Драги је успред украјинске кризе морао да напусти 

премијерско место, а септембарски избори ће се, према резултатима истраживања, водити само 

око тога колико велика ће бити победа партија „десне коалиције“. У оквиру ње ће се наћи и Матео 

Салвини који је позвао на „преиспитивање санкција Руској Федерацији“. 

У Чешкој, која председава Европском унијом, а на чијем челу се налази изразито антируска 

коалиција, почетком септембра је демонстрирало 70,000 људи против Владе, њене политике 

према ЕУ, НАТО и Русији. 

Сва ова дешавања на националном нивоу у значајној мери имају рефлексију на одржавање 

јединства унутар Европске уније.   

По питању решавања саме украјинске кризе, јасно је да постоје два блока унутар ЕУ. Један, 

предвођен Немачком и Француском шаље сигнале да је време да се тражи политичко решење. 

Други, пољско-балтички, под утицајем Вашингтона и Лондона, заговара наставак сукоба до 

коначног пораза Москве.  

 

Геополитички домет 
ЕУ већ дуго најављује свој улазак у „геополитичку елиту“ која би се дефинисала снажним утицајем 

на глобална политичка, економска па и безбедносна питања. Председница Европске комисије 

Урсула фон дер Лајен је на почетку свог мандата 2019. године најављивала „геополитичку 



Европску комисију“. Макрон је упорно најављивао „стратешку аутономију“ ЕУ и европски 

безбедносни идентитет. Међутим, са сукобом у Украјини, уместо више аутономије  унутар НАТО 

добио је апсолутну зависност ЕУ од САД. Јасан је тренд „НАТОизације“ и „милитаризације“ 

Европске уније.  

Присуствујемо и губитку специфичности немачке и француске спољне политике која се огледала 

у одржавању веза – каткад и привилегованих – са Москвом. Чини се да више ни унутар саме 

Европске уније Берлин и Париз не могу да однесу превагу када се суоче са одлучним намерама 

Вашингтона да задовољи своје стратешке интересе у Европи. Немачка и Француска, пак, морају 

да покушају да губитак утицаја надоместе негде другде. 

Јасно је да у томе не успевају у односу према „Глобалном југу“. Чињеница је да нико ван 

„политичког Запада“ није подржао политику санкционисања Руске Федерације, те да су све 

снажнији и отворенији гласови да је украјинска криза прекретница у међународним односима и 

у трансформацији глобалног светског поретка. Међу угроженим политикама европских сила се 

налази и она према Кини, у светлу става Пекинга према украјинској кризи, али и заоштравања 

односа између САД и Кине око Тајвана након провокативне посете Тајпеју председнице 

Представничког дома америчког Конгреса Ненси Пелози. Поново, и у овом контексту, САД су 

успеле да сломе европску аутономију, након што је у стратешки документ НАТО усвојен на Самиту 

у Мадриду укључена по први пут формулација везана за супарништво са Кином, те након што су 

на њему учествовале пацифичке земље попут Јапана и Јужне Кореје упркос неслагању Париза и 

Берлина који изражавају скепсу према „цурењу“ НАТО-а са Атлантика на Пацифик. 

Проширење ЕУ 
Ако је изгубила аутономију у односу на САД, практично уништила односе са Русијом и ослабила 

их са Кином, а истовремено није успела ни да одржи утицај на „Глобални југ“ у Азији, Африци и 

Јужној Америци – где ЕУ може да прикаже своју моћ?  

У Бриселу, Берлину и Паризу сматрају да би то могао да буде Западни Балкан. Међутим, ни ту 

неће бити лако. ЕУ је на Западном Балкану упала у наратив борбе против „хибридних претњи“ 

које долазе од такозваних „трећих актера“, у шта по њима спадају пре свега Русија и Кина. Уз то, 

најважнији фактор на Западном Балкану, српски народ, остаје таргетиран као „део хибридне 

претње“ због блискости за Русијом и сарадње са Кином. 

С друге стране, процес ЕУ интеграција суштински изгледа зарђало, убуђало услед дугогодишњег 

таворења у условима које карактерише такозвани „европски замор од проширења“. 

Овај „замор од проширења“, који се манифестовао одмах након уласка десет нових чланица у ЕУ 

2004. године и након неуспелих референдума у Француској и Холандији о европском Уставу 2005. 

године, до данашњег дана се стално погоршава.  

Након економске, финансијске, мигрантске, епидемилошке и украјинске кризе, замор унутар ЕУ 

се очигледно претвара у ендемски.  

Може се слободно рећи да је украјинска криза више оголила него проузроковала проблеме са 

европским интеграцијама. 

Да би одржала свој утицај, ЕУ стога покушава да процес проширења одржи у животу.  

Давање статуса кандидата Украјини и Молдавији, преко реда и у ратним условима, изгледа не 

само нереалистично, већ и понижавајуће за државе Западног Балкана које већ 20 година 



испуњавају низ критеријума, а који су за неке од њих равни драматичном националном 

понижењу. Колико је само услова Србија требало да испуни да би добила овај статус, колико је 

услова Босна и Херцеговина већ испунила а да тај статус још увек није добила. Уз то, ЕУ са 

кандидатуром Украјине урушава и свој принцип по којем, након искуства са Кипром, неће 

примати државе са нерешеним проблемом граница. Овај принцип је, наравно, искоришћен као 

један од главних аргумената зашто би Београд требало да учествује у такозваној нормализацији 

односа са Приштином. Међутим, може ли се онда очекивати и да ће ЕУ тражити од Кијева да у 

будућности нормализује односе са Доњецком Народном Републиком? Или Луганском, 

Запорошком, Херсонском?  

Ако не можемо то, шта можемо да очекујемо од Европске уније и политике проширења у 

наредном периоду? 

Ради спашавања репутације, ЕУ ће покушати да иде на својеврсно „шминкање мртваца“. Продаја 

запуштеног процеса ЕУ интеграција за живо и ново ће се кретати на више колосека. Најпре, кроз 

мултипликацију „специјалних изасланика за Западни Балкан“. Као да Габријел Ескобар, Стјуарт 

Пич и Мирослав Лајчак нису довољни, ствара се импресија да свака већа локална самоуправа у 

ЕУ планира да пошаље своје „дипломатске хирурге“ за решавање балканских чворова.  

Друго, мултипликацији изасланика ће се, зарад кредибилитета, придодати вештачка нота 

„ужурбаности“, „хитности“, „реалне опасности“ која би требало да интензивира притисак. 

Треће, оживеће се мултилатералне структуре за одржавање притиска. Планирана је реанимација 

Берлинског процеса, којем је до украјинске кризе била намењена улога пропале заоставштине 

Ангеле Маркел. Очекује се представљање „Европске политичке заједнице“ чија је функција 

суштински нејасна осим у стварању привида заједништва и држања европских држава под једним 

геополитичким кишобраном.  Јесен 2022. године ће обиловати скуповима на којима ће Западни 

Балкан играти улоге „резервне арене“ за пумпање слабашних мишића за утицај Европске уније. 

На том безбедносно-дипломатско-политичко-економском полигону, јасно је да ће притисак, као 

и много пута до сада бити на српском народу и на српском руководству како у Републици Србији, 

тако и у Републици Српској. 

Западна тактика константног снижавања маневарског простора српског народа довела је до тога 

да он данас мора да покаже више чврстине, стабилности и храбрости, него у последњих 20 година 

везивања за чланство у ЕУ као апсолутног стратешког циља.  

Одступање од преосталих – чак и минималних, али тако фундаменталних основних националних 

интереса – зарад привидног, закоченог –  и од друге стране нежељеног -  процеса интеграције у 

ЕУ, било би стратешки апсолутно непромишљено и непоправљиво. Из Вашингтона, Лондона, 

Брисела и Берлина ће наставити да стижу позиви за изјашњавање  о томе да ли је српски народ 

на страни Запада или Истока, на страни „добра“ или „зла“. Као да српски народ већ није прошао 

кроз ту исту манихејску демонизацију пре 30 година. Ти „позиви“ ће попримити разне форме – 

од савета, дипломатских притисака, претњи и примена рестриктивних мера, преко медијских 

кампања, до хибридног ратовања, дестабилизације и стварања поларизације у друштву. 

Политика независности, војне неутралности, несврставања, и развијања мултивекторских односа 

најбоље ће показати где српски народ може да се одупре, а где може да се ослони. 

 


