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На тему питања европских интеграција у свјетлу украјинске кризе, даo бих шири поглед, али и  

неку перспективу из Америке на актуелна дешавања.  

За садашњу администрацију и естаблишмент у Америци, у контексту рата у Украјини,  највећи и 

најважнији успех ове администрације је то што су успели да изграде одлучност и јединство у 

НАТО-у и да,  на неки начин, ојачају амерички утицај на Европу до те мере да, у суштини,  Европа 

више  нема сопстевну безбедносну  политику него је потпуно повезана са америчким 

приоритетима и циљевима. Због тога политичка елита честита овој администрацији, а у 

политичком естаблишменту, унутар којег  ретко у задње време има консензуса,  између 

демократа и републиканаца у политичком естаблишменту постоји консензус по питању улоге 

Америке: не само да је добро што се ова администрација толико жестоко  умешала у рат и толико 

одлучно подржава Украјину, него се мисли да је то питање над свим питањима што се тиче 

америчких државних, национално-безбедносних интереса те да се та политика и та подршка 

морају наставити по сваку цену.  Сада имамо  једну занимљиву ситуацију и ја мислим да је ово 

дефинитивно крај западне доминације међународног поретка, један нови историјски моменат. 

Тај крај се приближавао и један природни процес слабљења Запада и утицаја Запада био је на 

видику већ дуже време. Али само одлучивање у вези са два кључна питања, две велике кризе: 

корона и пандемија с једне стране, и сада рат у Украјини, потпуно је убрзало тај процес и на неки 

начин гарантовало крај западне доминације као исход. Сад  можемо да говоримо шта то значи за 

ову нашу тему.  

За питање европских интеграција у овом тренутку веома је значајна чињеница  што имамо једну 

већу кризу на Западу. Та криза није криза само у сфери друштва,  где су друштва на Западу дубоко 

подељена.  Та друштва, од Америке па до Европе, дубоко су подељена из више разлога и та 

подељеност није нешто што је новонастало због рата у Украјини, али јесте нешто што сада,  због 

економске и енергетске кризе, доживљава  један, да кажемо,  нови моментум. Тај моментум 

прети широм  дестабилизацијом власти, не само у Европи и појединачно у европским земљама, 

него, такође, и у Америци. Како прети? Прети зато  што улазимо у један период неизвесности.  

Улазимо у период где сви морају да признају да ништа не гарантује сигурност да ће се то завршити 

на начин како  њима најбоље одговара и како штити најбоље њихове интересе: и државне, и 

националне, и економске, интересе у сваком погледу. Због тога и због те неизвесности имамо 

четири кључне препреке на путу за проширење Европске уније. 

Прва препрека: рекао бих да не постоји консензус. И током претходног стања пре рата у Украјини, 

а ни сада,  апсолутно нема сагласности око питања проширења и нема сагласности око питања 

који су критерији за то. Већ неколико пута се мењају критерији, приступи Европској унији се 

мењају до те мере то је потпуно доведено у питање да ли уопште постоје јасни критерији за 

улазак у чланство Европске уније. То се види и по одлукама за Украјину и Молдавију; апсолутно 

су нарушили све оне приче о вредностима, о условима који морају да се испуне. Јасно се види да 



је тај пут Европске уније, изграђен на неком систему вредности, много ослабљен. Можемо да 

говоримо о томе да недостатак консензуса није само питање пута за проширење Европске уније, 

него постоји и око других кључних питања у Европској унији,  као што је  зелена транзиција по 

питању енергетике. Ви добро знате да је за  Европску унију приоритет за економски развој и за 

проширење европских економија било потпуно укидање такозваних прљавих извора енергије те 

настојање  да се потпуно уведу нови, како их они називуају, чисти енергенти. У том контексту 

можемо да говоримо о ставу политичких елита које и даље инсистирају на томе  да је то 

остварљиво кад имамо ову кризу због Украјине и санкције које су уведене, а које доводе земље 

попут Њемачке да се враћају на угаљ да би обезбедили довољно струје, као о апсурду. Да узмемо 

и пример из Америке: у Калифорнији имамо донесену одлуку да се укидају сва возила која 

користе бензин и дизел и да ће се куповати и регистровати само аута која користе струју. И сад, 

шта је проблем? Проблем је у томе што после 24 сата, држава, тј. власт у Калифорнији најављује 

да ће тражити од грађана да не користе струју од 4 сата поподне до 10 сати навече. Што значи да  

већ уводе рестрикције. То није повезано једно са другим, али говори о томе да је апсурд у томе 

што западне политичке елите не схватају да се такве мере не могу доносити у време ванредног 

стања и ванредне ситуације, односно у време кризе када је питање енергетике основно питање 

за развој економије и за стабилност друштва.  

Друго питање које бисмо могли навести као препреку  представљају поделе у свим западним 

друштвима и политичка криза која је озбиљна политичка криза, поготово у Америци. Рекао бих 

да је то политичка криза која је присутна у целој  Европи, а повезана је са две ствари: елите и 

политички естаблишмент изгубили су уверење да је њихов политички систем супериоран и 

најбољи. Идеја да је либерална демократија једина алтернатива је прошлост, иако су многи 

веровали да су постигли тај врло важан моменат у историји и да је  либерална демократија остала 

једина алтернатива за све земље. Уверење су градили на томе зато што су униполаран моменат 

и снага Америке гарантовали да земље морају да се прилагоде и да граде такав политички систем.  

И сада, што је веома битно, видимо да тај политички естаблишмент нема више то некада јако 

увјерење у супериорност тог система. Све чешће говоримо о рату у Украјини , поготово чујемо те 

гласине у Америци ,  као о рату  који није рат између Русије и Украјине, то je рат између 

аутократије и демократије, с тим да демократски Запад не сме да изгуби тај рат јер би то значило 

да нема више оног поретка који су они градили. Неки то већ признају и препознају: Орбан, Тони 

Блер... Они већ говоре о томе да је Запад изгубио доминацију над светским поретком и да то не 

може да се врати, него само могу да изграде неку нову позицију која може да гарантује основне 

интересе Запада. Тако можемо констатовати да су  елите изгубиле поверење у сопствени 

политички систем, у сопствену економију.  У Америци се то видело током кризе 2008. године, 

када је држава морала да интервенише и рекла  да постоје неке велике фирме које су превелике 

да би пропале. Што значи да идеја да тржиште све поправља, сваку економску ману, више не 

постоји међу онима који одлучују, који доносе државну политику... Они више у то не верују и без 

државе нема опстанка за највеће финансијске системе и највеће фирме на Западу. Сад је и народ 

као народ исто тако  изгубио уверење да је западни систем као политички систем и економски 

систем  најбољи. Како то видимо? Видимо кроз  тренд раста популистичких странака, 

популистичких политичара, кроз победу аутсајдера на изборима, од Доналда Трампа па до , хајде 

да кажемо популиста по Европи... То је један талас који ствара осјећај да постоје алтернативе за 

ове елите (а то је трећи фактор препреке) које  су најгоре политичке елите, интелектуалне елите 

Запада у задњих сто година. То могу јасно да кажем зато што показују да нису дорасли томе да се 

изборе са свим овим изазовима; да имају проблем зато што више немају додир са реалности, са 

обичним људима.  Кад Аналена Бербак каже „Мене не интересује шта грађани, шта гласачи мисле 

о нашој политици подршке Украјини!“ она искрено говори оно што већина политичке елите  на 



Западу верује: „Какви гласачи? Ми најбоље знамо! Ми не треба да представљамо изборну вољу 

гласача који су гласали за нас него оно што је најбоље за њих, иако они нису свесни да је то 

најбоље за њих.“ Није она једина. Имали смо ситуацију у Амерци када се у Сенату расправљало о 

порасту цена горива где је сенаторка Стабенов (Stabenow) из Мичигена, рекла : „Ја сам купила 

нови ауто на струју, и , да вам кажем, ја уживам, насмејана пролазим поред бензинске пумпе.“ То 

сад говори о томе да не постоји веза  са реалности да сваки грађанин нема 70.000 долара да купи 

ауто на струју и да она нема осећај разумевања за обичне људе који зависе од свог рада, да би 

зарадили за  хлеб за своју породицу. Таквих примера имамо не само у Европи и у Америци, него 

често видимо и на овим просторима да политичари некад изгубе контакт са реалности и са 

обичним људима и да на неки начин очекују да обичне људе убеде да морају да подрже једну 

политику зато што нема алтернативе. Тако је било до скоро, људи су тако овде гледали на 

целокупну ситуацију „Како ми мали да се супротставимо вољи, великој сили попут Америке? Како 

да се супротставимо Европској унији?“ 

И, на крају, као четврта препрека, ту је ова економска рецесија и криза енергетике. Најтежи удар 

Европској унији и идеји о супериорности Европске уније, у смислу оргaнизације друштава, 

држава, државне политике и економије, била је корона. Оно што се дешавало у доба велике 

панике показало је  да се свака држава борила за сопствене интересе. Није било солидарности. 

Немојте заборавити оне сцене у Италији. Ко је слао помоћ на самом почетку те кризе? То су биле 

Куба, Русија, Кина. Чак је авион из Србије послат у оном моменту, ако се сећате. Значи, онај говор 

о солидарности, о заједничком, о јединственом интересу заштите кроз једниство – то је отишло 

кроз прозор. Исто тако и сад имамо жестоку расправу. Има та фасада, коју Американци славе, да 

су успели да уједине Западни свет преко НАТО-а и преко сарадње са Европском унијом, али иза 

тога су дубоке поделе, које не могу лако да се решавају. Све ово ствара неповерење између 

Америке и Европске уније око питања Европске уније и проширења. Већ дуже време Американци 

су били главни заговорници проширења. Они су често улазили у расправе на разним 

међународним форумима кад је било у питању проширење и колико брзо треба да се покрене. 

То и даље постоји. Ако погледате изјаве, на пример, господина Ескобара или његових колега из 

америчке администрације, онда видите да су Американци нестрпљиви, да они мисле да Европа 

прави велику грешку зато што је довела процес малтене потпуно до застоја, да нема ту неког 

јасаног пута за земље које су у позицији чекања на Западни Балкан. То не ствара само 

неповерење, један фактор неповерења, него ствара једну ситуацију где не верујем да је ово што 

је краткорочно успело, а то је то да се изгради та фасада јединства, да је то нека будућност у 

односима између Америке и Европске уније. Такође мислим да ће се будућност  у суштини 

дефинисати на основи како се западни свет  сналази под губитком доминације у међународном 

поретку. Ја не говорим о томе да је тај слом западне доминације нешто што обећава нешто боље. 

Не знам ја то,  морам да признам.  Не говорим о томе да ће целокупна ситуација бити повољнија 

за мале земље попут Србије, попут Републике Српске. Али мислим да морамо да препознајемо 

овај моменат и да сад почнемо да градимо једну позицију која нама отвара могућност да се 

сналазимо под најтежим околностима. Што се тиче Републике Срспке, мислим да ћемо много 

лакше да се снађемо по новонасталом поретку, него што ће неки други на овим просторима. 

Прво, ми имамо политичке странке, политичке лидере, не само у Сарајеву него  у многим другим 

главним градовима, који су  потпуно везали за Запад, не само будућност сопствене политике, него 

будућност народа и својих земаља. Малтене нема расправе – шта Запад хоће, шта Американци 

хоће - они то испуњавају. Они само покушавају понекад да манипулишу Американцима, да их 

врате да се више баве нама, али је у суштини цела њихова политика повезана са Западом. За њих 

је овај моменат најтежи, зато што више неће бити нити простора нити могућности да се Запад 

бави њиховом политичком агендом, као што се бавио у ранијим периодима. Тако да Република 



Српска, гдје постоји један скептицизам, где постоји једна политика која у великој мери показује 

да није потпуно ослоњена на Брисел или на Вашингтон, отвара простор где бисмо ми могли лакше 

да се снађемо у новонасталим околностима овог новог светског поретка. Друго, бирократија 

Европске уније олакшава нам пут. Кад они ускраћују економске програме и подршку за разне 

пројекте у Републици Српској, они нас терају да морамо да се прилагодимо, да тражимо друге 

изворе; да градимо боље и јаче односе са алтернативним центрима фондова и средствима, и тако 

нас тера да не будемо пасивни,  него да активно градимо јаче односе, не само са Русијом, са 

Кином, него и са другим члановима БРИКС-а. Ја очекујем врло брзо, после ових избора,   да 

видимо да се усмерава спољна политика Републике Српске и економски интерес и према Индији, 

где постоје велике прилике за бољу и јачу сарадњу. И , на крају, Република Српска ужива једну 

стабилност коју многе земље не уживају: има енергетску стабилност, неће бити раста цена до 

краја године и има довољно хране. А то су основна питања која одређују друштвени мир у 

Западној Европи, али и у Америци. Ја бих завршио с тим да  кад гледамо ову ситуацију у контексту 

европских интеграција, морамо бити песимисти у контексту могућности да Европа некако стане 

на ноге и да изгради сопствену јединствену политику и да даје нови приоритет проширењу. 

Морамо бити реални да  за нас , иако ништа не обећава да ће се то  убрзо десити  или да ће се 

уопште десити, ситуација није тако црна, ако знамо како да искористимо сада ову прилику, да 

изградимо много јачу позицију, много јаче односе са другим изворима финансија, другим 

изворима кључних фактора за стабилност и за економско преживљавање под најтежим условима.  


