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У овом излагању нагласићу и поновити неке своје већ учвршћене ставове, јако важне за политике 
у временима када се процеси драстично мијењају, у временима кад се мијења поредак.  
За оног ко, поред нас,  није схватио промјену коју је донијело рушење Берлинског зида и оно што 
је  она значила, а то је нови свијет, нови поредак,  односно „нови свјетски поредак“, како је то 
Џорџ Буш старији назвао на јахти,  прича о порецима је константна прича.  Хитлерова друга књига, 
коју нико не чита, зове се „Мој поредак свијета“.  И он се бави успостављањем новог поретка. 
Оно што је карактеристично за поредак који се сад успоставља је то да је то поредак 
конфронтације. Ми улазимо у доба конфронтације, улазимо у врло нестабилан период 
међународне политике, што је јако летално и опасно за мале државе које желе да воде одређене 
политике, које су изван одређених процеса.  
Шта данас значи проширење Европске уније када је у питању Русија? То значи да морате да 
водите антируску политику.  
У овом тренутку од чланица Европске уније имате само Мађарску која не прихвата политику 
Брисела и отворено то Бриселу каже. Мађарска је издвојена и из оног реда држава које су некад 
представљале ту нову Европу,  коју је Доналд Рамсфелд назвао „New Europe“, одвајајући онај дио 
старе Европе, прије свега Берлин и Париз (и можда Лондон у једном кратком периоду), који су 
хтјели да изграде неку самосталну политику изван Вашингтона. Нова околност је то што је  сада 
Европа у рату. Стара правила и старе процедуре Европе униполарног поретка више не вриједе. 
Због тога је могуће да уђете у Европску унију у неком убрзаном процесу, као у овим суманутим 
процесима да угурате Молдавију, која је исто једна неуралгична геополитичка тачка у Европи; или 
да причате о Грузији; или о Украјини, која је тренутно у рату. Ми сада можемо да шпекулишемо 
„то ће се десити, то се неће десити“, али ја само говорим да се мијењају правила. Када погледате 
ко је најрадикалнији у својим изјавама о рату у Украјини видјећете да то уопште није генерални 
секретар НАТО-а и да то није командант НАТО-а у Европи. То вам је Жозеф Борељ. Он вам говори 
о побједи на ратишту, о нужности да се Русија сломи, да се Русија порази до краја.  Слушајући 
излагања на ову тему сјетио сам се  књиге Роберта Кегана која се зове „Американци су са Марса, 
а Европљани су са Венере“ . У књизи се говори о том униполарном поретку гдје су Европљани, 
односно, Европска унија, били само политичко крило НАТО пакта. И то вам је показатељ како се 
улазило у Европску унију, посебно од ових земаља које су имале стратегијски значај. Опште је 
мјесто да су у бугарском Парламенту и румунском Парламенту усвајали законе на енглеском, а да 
најмање 80% посланика није уопште знало о чему гласа. Тако да  и Европљани сада слећу на Марс, 
и Европљани постају снага,  односно, страна у рату.  Ако погледате помоћ, војна помоћ која се 
испоручује Украјини је само наизглед доминантно америчка и британска. У задње вријеме по 
испорукама артиљеријске муниције то су, углавном, европске земље. Наравно, за почетак се 
радило о старом совјетском оружју, које је сјајно послужило да почистите складишта од свега 
тога. Онда вам се појави Локид Мартин, који вам понуди своје авионе и добијете америчке 
тенкове. Када бисмо сада посматрали страну бенефита, краткорочног бенефита, која држава има 
бенефит од дешавања у Украјини? Америка. Америка је највећи произвођач хране, ако сада 
изузмео Евроазију. Америка је највећи произвођач гаса. Америка је највећи продавац оружја. Ко 
ће да купи ово оружје и ове системе послије ескалације кризе у Европи? Од кога ћете то да 



добијете? Користићете механизам НАТО-а. И онда се враћате на почетак:  на педесете године 
двадесетог вијека: како настаје Европска унија? Европска унија настаје кроз двије међународне 
организације које су имале стратегијски карактер: Европске организације за угаљ и челик (ако 
хоћете да правите индустријску, модерну војску, два енергента, двије сировине које су вам 
кључне су угаљ и челик). Друга организација је била Европска организација за атомску енергију – 
живимо у атомском добу, са нуклеарним силама. И онда се то  све развијало кроз процес у којем 
нама до данас још није јасно да ли је Европска унија међународна организација, наднационална 
творевина, бесцаринска зона... уопште немамо представу шта је то.  (Мени је увијек фасцинантно 
да неко може да докторира на  Европској унији... Ми имамо предмете гдје људи докторирају на 
Европској унији!) Ја сам имао ту и несрећу да  будем неколико пута у Европском парламенту. 
Гледајући политике које се тамо усвајају видјећете да те „ транснационалне политичке 
олигархије“ не интересује демократска воља народа ни национални интерес држава - чланица. 
Они се не баве тим. Они се баве креирањем оног новог поретка који је направљен у Европи, 
креирањем нових вриједности у Европи. У једном тренутку се чинило да ће отпор бити у овом 
старом простору, који је послије Првог свјетског рата назван Санитарни кордон, који је направљен 
према новоформираној совјетској Русији, управо зато да би се кроз новоформиране државе 
послије Версајског споразума спријечило преливање Октобарске револуције - комунистичке, 
бољшевичке револуције, на Западну европу. То се уздрмало. Прије украјинске кризе Пољска 
одбија да ратификује одређене ствари које им намеће Брисел, а које се тичу абортуса... Имали 
сте једну компактну ситуацију у Чешкој.  Чеси спадају у политички најинертније народе у 
Европској унији, а недавно се  100 000 људи окупило дословно на позив са Фејзбука. Недавно сам 
анализирао  часопис Foreign Affairs, гдје се може видјети како изгледа  дјеловање   Савјета за 
националну, односно, спољну политику Сједињених Америчких Држава, гдје се  креирају 
политике ( односно, гдје вам их они најављују тако што вам напишу отприлике то шта ће да раде 
с вама). Ту ћете видјети један страх. А страх је од бунта народа унутар европских држава. Зима 
долази неумитно. Како ћете то брзо да премостите? Иако нема стварне алтернативе за руски гас, 
кад је у питању енергетска безбједност један од озбиљних геополитичких, гео-економских 
разлога због којих је избила криза у Сирији јесте покушај преласка гасовода који је требало да 
иде из Перзијског заљева према Сирији.  О томе сам  читао у италијанском часопису Лимес доста 
давно, прије него што ће избити сиријска криза. У тренутку кад је Башар ел Асад одбио да гасовод 
прелази преко Сирије, Сирија је постала један дио пакета на који се проширило такозвано 
Арапско прољеће. Значи, брзе алтернативе нема. Чему се они надају? Они се надају колапсу 
Русије. И немојте имати уопште дилему да постоји алтернатива томе у њиховим погледима. 
Наравно, ја говорим о овим транснационалним политичким олигархијама, чији циљ је управо то. 
Главни рат који Русија води у украјинској кризи по мом мишљењу јесте економски рат. Видјели 
смо да је Русија јако добро поднијела овај први економски удар, који је вјероватно невиђен до 
сада у историји. Он је до сада невиђен зато што је данашњи свијет глобализован, а међусобна 
повезаност (што је друго име за глобализацију), односно, економска повезаност је толико јака и 
толико чврста да она не може да не остави посљедице за једну државу која је морала да буде 
повезана са другим државама. Ако ништа друго, она је трансконтинентална држава и највећи 
извозник енергената. Али, Русија се показала као довољно чврста да то издржи и полако у Европи 
имате отпор према тој политици од стране Русије, не од елита, не од ових олигархија, него од 
народа. Чак и да то премостите (иако ја не видим како ће се то премостити), сад се у Европи прича 
све више о нуклeарним централама. (За алтернативне изворе енергије се показало се да је то 
„fake“... а отворено се прича о нуклеарним централама. Само се говори о неким малим 
нуклеарним централама, са 35 МW, које се сад одједном описују као  'апсолутно сигурне, то је 
чиста енергија, то је потпуно прихватљив концепт' и слично...)  
Европа, односно олигархије...  бриселска бирократија очекује да сломе Украјину, односно, Русију 
у Украјини. У то будете увјерени.  
Увјерен сам да Русија у суштини овај рат не може да изгуби, ако донесе одлуку да то неће да 
уради. Дакле, овдје је питање одлуке. То можете да видите у скорашњој историји Русије. Русија 



је водила у Чеченији два рата. Водила је један рат гдје је направила трули компромис послије у 
суштини добијене побједе у Чеченији па се повукла.  Послије тога је, како би то описали 
безбједњаци,  имала преливања нестабилности на читав сјеверни Кавказ, на Ингушетију и 
Дагестан. И онда је одлучила да ријеши чеченско питање. Сад имате Чечене који су, од свих 
јединица које тамо учествују, главни јуришници у рату у Украјини.  
И за крај овог излагања рекао бих да не постоји разлика у вриједносно-цивилизацијском смислу 
између Европске уније и НАТО-а. Од 24. фебруара то не постоји. Можемо сада расправљати да ли 
је постојала прије тога разлика између Европске уније и НАТО-а, али послије тога не постоји.  
Шта би то значило за Републику Српску? Ако Република Српска уђе у Европску унију, улазите у 
антируску коалицију, несумњиво. Имате оно што је у јавности сада потпуно присутно:  да ли ћемо 
ми жељети да будемо у томе као у Првом свјетском рату, када је Аустро-Угарска овуда по овој 
вучарној и брдовитој Босни регрутовала војнике које је слала у Галицију, или ћемо да издржимо 
у нашој политици која је везана управо за линију Бања Лука- Београд- Москва? Уз све приговоре 
које можете упутити политикама, све се налазе у врло тешким околностима и ни једна одлука 
није лака. Ни Србија, ни Република Српска и самим тим ни Босна и Херцеговина, нису увеле 
санакције Русији. Ми смо оаза једне политике која није подлегла Бриселу, што не значи да Брисел 
неће дјеловати на агресиван начин на нас послије избора. Не смијем ни да замислим ситуацију у 
којој би људи, који не разумију свјетске процесе и промјене, у тим процесима дошли на власт и 
покушали да праве компромисе у том правцу. То би за Републику Српску, врло вјероватно, био 
крај. О предности Републике Српске у времену у које улазимо већ се говорило, али морам 
нагласити још једном  да смо један од већих извозника струје у региону. У овом тренутку то вам 
је невјероватан бенефит. Већина плодног земљишта у Босни и Херцеговини се налази у 
Републици Српској: Лијевче поље, Посавина, Семберија,  што је још један стратегијски ресурс. 
Уочавамо низ предности које сада имамо управо захваљујући томе што нисмо у Европској унији: 
можемо да засијемо што год хоћемо, можемо да купимо од Турске вјештачко ђубриво ... и тако 
даље. Геополитички положај Републике Срспке је такав да ви не можете да занемарујете 
чињеницу да сте предстража православне цивилизације. Главна разлика међу цивилизацијама су 
вриједности. Погледајте које вриједности имате у Европској унији и шта оне значе. Са 
демографског аспекта то је онај самоубилачки чин који се може видјети у зоологији када неко 
крдо одлучи да се убије па истрчи на неку литицу и заврши са својим колективитетом. Европска 
унија је у том пакету. И кад погледате Европску унију, она нема ресурсе, нема људе, нема јасно 
дефинисану политику свога опстанка. И транснационалне политичке олигархије су дефинитивно 
мислиле да ће мигрантска криза да ријеши много питања, зато не треба да вас чуде политике које 
су у Европи у  једном тренутку биле промигрантске. Због тога је, у суштини,  Орбан одређен  као 
највећи реметитељ тог европског сна.  
Европска унија ће у наредном периоду  дефинисати своју судбину и да ли ће постати стварно 
наднационална творевина. Не бих да будем ироничан попут неких који су то назвали Четвртим 
рајхом, али Савезна Република Њемачка се дефинитивно ремилитаризује. Оно што је врло 
интересантно, она се афирмише на Балкану, Берлин своју политику афирмише на Балкану.  
Подсјетићу само да су први војници, први  људи  које  је Бундесвер негдје убио, она два несретна 
портира у Призрену 1999. године... прво  политичко дјеловање према једном народу који је 
„починио геноцид“, наравно, под великим наводницима говорећи о Србима. Ми смо управо били 
ти који треба да перу историју Нијемцима за све оно заумно што су урадили  убијањем милиона 
људи у Другом свјетском рату... 
Наша позиција није лака. Али ово је позиција контсантне, динамичке политичке борбе у којој не 
смијете ни један дан да посустате,  као што боксер у рингу не смије ни један минут да спусти гард. 
Процес у украјинској кризи је само убрзао неке процесе који су према нама већ одавно започели. 
Лично сам увјерен, и као научник и као неко ко политику гледа из неке ближе перспективе, да ми 
можемо да одолимо овим изазовима који су пред нама.  


