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(НЕ)СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЉУД СКИХ ПРА ВА 
И СЛО БО ДА У КОН ТЕК СТУ СА ВРЕ МЕ НИХ 

ДРУ ШТВЕ НИХ СУ КО БА НА КО СО ВУ 
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(Ср ђан Сло вић, Људ ска пра ва KEBS/OEBS 
и ко сов ска кри за, Ин сти тут за срп ску кул ту ру 

При шти на – Ле по са вић, 2010, 204 стр.)

Ап стракт: У ра ду је нај пре са де скрип тив ног, а по том кри тич ког ста но ви-
шта ука за но на зна чај про бле ма ти ке (не)спро во ђе ња људ ских пра ва и сло бо да 
ет нич ких ма њи на на Ко со ву и Ме то хи ји. Оно ва за пи са ње ра да је сте књи га Ср ђа на 
Сло ви ћа Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за, у ко јој је аутор са те о риј ског 
аспек та са гле дао кон цепт људ ских пра ва и сло бо да, као и те шко ће њи хо ве при ме не 
у окви ру ман да та ми си је OEBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји. Ис по ста вља се да на кон 
два на ест го ди на по сто ја ња ми си је до ла зи до озбиљ них кр ше ња људ ских пра ва и 
сло бо да ет нич ких ма њи на у по кра ји ни, при че му је OEBS у окви ру Ује ди ње них 
на ци ја је ди на ме ђу на род на ста ту сно не у трал на ор га ни за ци ја чи јим се пред став-
ни ци ма Ср би мо гу обра ти ти за по моћ у слу ча је ви ма кр ше ња људ ских пра ва.

Кључ не ре чи: људ ска пра ва и сло бо де, KEBS/OEBS, ин сти ту ци је, ор га ни за ци-
је, дру штве ни су ко би, Ко со во и Ме то хи ја.

У дру гој по ло ви ни ХХ и пр вој де це ни ји ХХI ве ка, ис тра жи ва ња људ ских 
пра ва и сло бо да и њи хо ва при ме на у кон крет ним дру штве ним кон тек сти ма, 
не рет ко су по ка зи ва ла тен ден ци ју кри ти ко ва ња со ци ја ли стич ких и пост со ци-
ја ли стич ких ре жи ма, од стра не по ли тич ких пред став ни ка За па да. До ла зи ло је 
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* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев.бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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и до пре на гла ша ва ња вред но сти нео ли бе рал не иде о ло ги је и оста лих нус про и-
зво да За пад них дру шта ва. Као по сле ди ца ова кве си ту а ци је, ис по ста вља се да 
о људ ским пра ви ма „сви све зна ју“. О то ме се учи у шко ла ма, чи та и слу ша у 
ме ди ји ма и то (пре)че сто без кри тич ке дис тан це из ме ђу нор ма тив ног и ре-
ал ног окви ра. Оп шта де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка, из гла са на 10. де цем бра 
1948. го ди не у Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ци ја, је дан је од нај ва-
жни јих исто риј ских чи но ва ми ну лог ве ка. При зна ва ње људ ског до сто јан ства 
и вред но сти свих љу ди све та – без об зи ра на ет нич ку, вер ску, род ну или не ку 
дру гу при пад ност – у осно ви је ове де кла ра ци је. Уни вер зал ни ка рак тер људ-
ских пра ва, ме ђу тим, до ве ден је у пи та ње у мно гим др жа ва ма све та. (Днев но)
По ли тич ке ма ни пу ла ци је људ ским пра ви ма при сут не су у мно гим дру штви ма, 
чак и оним ко је се сма тра ју „ко лев ка ма спро во ђе ња“ људ ских пра ва.1

О то ме све до чи и књи га Ср ђа на Сло ви ћа Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко-
сов ска кри за, на ста ла као ре зул тат ис тра жи ва ња на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка, 
у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та на пред ме ту Ме то до ло ги ја по ли тич-
ких на у ка, и ви ше го ди шњег ис тра жи вач ког ис ку ства на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Књи га са др жи че ти ри те мат ска по гла вља и анек се у ви ду из во да за кљу ча ка са 
нај ва жни јих са ста на ка КEBS/OEBS-a. Пр во по гла вље је ме то до ло шког ка рак-
те ра, где Сло вић ука зу је на те о риј ски и опе ра ци о нал ни ка рак тер људ ских пра ва 
и основ них сло бо да. Дру го по гла вље пре до ча ва чи та о ци ма ин сти ту ци о нал ни 
раз вој КEBS-а, ње го ву тран сфор ма ци ју у ОЕBS пред крај ХХ ве ка, као и ути цај 
ове ор га ни за ци је на раз вој и (не)по што ва ње људ ских пра ва и сло бо да. У тре ћем 
по гла вљу аутор по ја шња ва спе ци фич но сти дру штве но-по ли тич ке си ту а ци је на 
Ко со ву и Ме то хи ји у кон тек сту (не)спро во ђе ња људ ских пра ва. У че твр том по-
гла вљу на ве де ни су нај ва жни ји и пер ма нент ни про бле ми у оства ри ва њу пра ва 
ма њи на на те ри то ри ји ју жне по кра ји не. Ам би ци је ауто ра би ле су те о риј ског 
ка рак те ра, што и сам на гла ша ва. Ука зу ју ћи на нор ма тив не аспек те спро во ђе ња 
људ ских пра ва и сло бо да, ова мо но гра фи ја по при ма да ле ко се жни је праг ма тич не 
до ме те, тим пре што ци ље ви ис тра жи ва ња ни су са мо на уч ни, већ и дру штве ни. 
Раз лог је рас ко рак из ме ђу те о ри је и прак се, што је Сло вић на ро чи то на сто јао 
да при ка же у тре ћем и че твр том по гла вљу. 

У пр вом де лу књи ге те о риј ски је кон цеп ту а ли зо ван по јам људ ских пра ва и 
основ них сло бо да, бу ду ћи да је аутор сма трао да је за по че так сва ког ис тра жи ва-
ња, а у ци љу ис прав не фор му ла ци је про бле ма, пред ме та, ци ље ва ис тра жи ва ња и 
фор му ли са ња хи по те за нео п ход но стро го ме то до ло шки уте ме љи ти ис тра жи ва ње. 

1 NA TO oперација „Ми ло срд ни ан ђео“, спро ве де на над те ри то ри јом Ре пу бли ке Ср би је у 
пе ри о ду 24. март – 09. јун 1999. го ди не, у За пад ни ме ди ји ма при ка за на је као „за шти та“ људ ских 
пра ва ал бан ске ет нич ке ма њи не на Ко со ву и Ме то хи ји. Из гу бље ни жи во ти ци ви ла и по ру ше ни 
ци вил ни објек ти на те ри то ри ји чи та ве др жа ве, ме ђу тим, сма тра ју се „ко ла те рал ном ште том“. 
Сам при мер мо же ука за ти на флек си бил ност ту ма че ња тер ми на „људ ска пра ва и сло бо де“.
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Ка ко је ис тра жи ва ње за ми шље но као те о риј ско-опе ра ци о нал но, де фи ни сан је 
по јам пра ва чо ве ка у раз ли чи тим исто риј ским и дру штве ним уре ђе њи ма. Ука за-
но је и на зна чај пој ма сло бо де, као и устав ног окви ра ко ји гра ђа ни ма га ран ту је 
основ на пра ва и сло бо де. Ис по ста вља се да је на при ме ру Ср би је, фор мал но-
прав но од ре ђе ње пра ва и сло бо да кон крет ни је де фи ни са но тек уста вом из 1974. 
го ди не, где је на гла ше на нео п ход ност за оства ри ва ње со ли дар них ме ђу људ ских 
од но са.2 Ис ти че се и зна чај сло бо де ми сли, са ве сти, ве ро и спо ве сти, као и пра во 
на сло бо ду ме ди ја, оба ве ште ност, из бор но пра во, пра во на сло бо ду удру жи ва ња, 
пра во на рад, штрајк и слич но.3 Устав Ср би је из 2006. го ди не, та ко ђе уво ди но ва 
пра ва, у скла ду са са вре ме ним ме ђу на род ним стан дар ди ма.4 У ци љу спро во ђе ња 
пред ме та ис тра жи ва ња, нај пре су опе ра ци о на ли зо ва ни пој мо ви: су бјек ти пра ва 
(фи зич ко/прав но ли це), чи ни о ци ужи ва ња пра ва и сло бо да (по ли тич ки, еко ном-
ски, кул тур ни си стем и со ци јал на сфе ра), ин сти ту ци јал ни чи ни о ци ства ра ња и 
ужи ва ња пра ва и сло бо да (устав, за ко ни, суд ство, укуп но ста нов ни штво, из вр-
шна власт), ва нин сти ту ци јал ни чи ни о ци ства ра ња и ужи ва ња пра ва и сло бо да 
(пар тиј ски си стем, не фор мал не гру пе, ин те ре сне гру пе, гру пе за при ти сак), ду-
жно сти у оства ри ва њу пра ва и сло бо да, као и из во ри кр ше ња пра ва (по је дин ци, 
гру пе љу ди, ин сти ту ци је, тип вла да ви не).5 Опе ра ци о на ли за ци ја је спро ве де на 
у ци љу са гле да ва ња по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да, на осно ву до ку ме на та 
из гла са них на ме ђу на род ним ску по ви ма, ман да том КЕBS/ОЕBS-а на Ко со ву и 
Ме то хи ји од 1998. го ди не до да нас, спо ра зу мом у Рам бу јеу, Ре зо лу ци јом УН-а 
1244, као и ре зул та ти ма ра да ом буд сма на на те ри то ри ји по кра ји не. 

У дру гом по гла вљу са гле да не су ак тив но сти КЕBS/ОЕBS-а, у све тлу оп штих 
и спе ци ја ли зо ва них кон фе рен ци ја и нор ма тив них ака та про ис те клих из кон фе-
рен ци ја. Аутор пру жа хро но ло шки увид у рад и раз вој нај пре КЕBS-а, ко ји је 
„био се ри ја ди пло мат ских кон фе рен ци ја и екс перт ских ску по ва на ко ји ма су 
људ ска пра ва углав ном би ла по вод бло ков ских су ко бља ва ња и иде о ло шких над-
му дри ва ња“6. У на сто ја њу да се ан та го ни стич ки дру штве но-по ли тич ки си стем 
при ка же у што не га тив ни јем све тлу, кон фе рен ци је чла ни ца ни су до во ди ле до уна-
пре ђе ња од но са, ни ти по што ва ња људ ских пра ва у скла ду са Де кла ра ци јом о пра-
ви ма чо ве ка. Та да шње рас пра ве о људ ским пра ви ма би ле су у ди рект ној ве зи са 
тре нут ном по зи ци јом во де ћих си ла на свет ској сце ни, ко ја је усло вља ва ла њи хо ву 

2 Уво ђе ње пра ва на са мо у пра вља ње оста ће упам ће но као те ко ви на уста ва со ци ја ли стич-
ке Ју го сла ви је, за сно ва на на ци љу ве ћег ин те гри те та рад ни ка.

3 Ср ђан Сло вић, Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за, Ин сти тут за срп ску кул-
ту ру При шти на-Ле по са вић, 2010, 19.

4 Аутор на гла ша ва да је пра во на жи вот би ло за га ран то ва но гра ђа ни ма свих дру штве-
но-по ли тич ких уре ђе ња у ми ну лом и овом ве ку, али Устав Ср би је кон крет но пре ци зи ра 
ви до ве по сту па ња са ли ци ма у ка зне ном пра ву. 

5 Ср ђан Сло вић, нав. де ло, 21-26.
6 Исто, 29.
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(не)спрем ност на са рад њу. Си ту а ци ја се су штин ски ме ња у пост хлад но ра тов-
ском пе ри о ду, ка да до ла зи до уна пре ђе ња са рад ње чла ни ца ове ор га ни за ци је. 

Ис по ста вља се да је и по ред те шко ћа у ра ду, ин те гри тет КЕBS-а по твр ђен 
већ у до ба хлад ног ра та, ка да су др жа ве-чла ни це при сту па ле овој ор га ни за ци ји 
ис кљу чи во због оства ре ња соп стве них ци ље ва и ин те ре са, при че му су на сто-
ја ле да дру штве но-по ли тич ки си стем сво је зе мље при ка жу у нај бо љем све тлу у 
обла сти по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да. Ус пев ши да одр жи кон ти ну и тет 
у по сто ја њу и ра ду, ин си сти ра ју ћи на ми ру, без бед но сти, са рад њи и људ ским 
пра ви ма, ова ор га ни за ци ја до би ла је ве ћи ме ђу на род ни кре ди би ли тет о че му 
све до че ње не ми си је ши ром све та. Ми си ја ма су, ме ђу тим, прет хо ди ли са ми ти 
и кон фе рен ци је на ко ји ма су утвр ђе на пра ви ла функ ци о ни са ња нај пре КЕBS-а 
(од Хел син ски ја 1975. го ди не до Па ри ског са ми та 1990. го ди не и Хел син шког 
са ми та 1992. го ди не), а ка сни је ОЕBS-а (Бу дим пе шта 1994. го ди не, Ли са бон 
1996. го ди не, Истам бул 1999. го ди не).7 

У тре ћем и че твр том по гла вљу ука за но је на спе ци фич не усло ве спро во-
ђе ња људ ских пра ва на Ко со ву и Ме то хи ји, под над ле жно шћу и да ље нај ве ће 
ми си је ОЕBS-а на све ту.8 По сле ди це дру штве них су ко ба на те ри то ри ји по кра-
ји не и да ље су ви дљи ве; не по ве ре ње, не га тив ни сте ре о ти пи и пред ра су де при-
пад ни ка ан та го ни стич ких ет нич ких гру па, та ко ђе. Спро во ђе ње људ ских пра ва 
оту да је те же из во дљи во у од но су на раз ви је ни је и мир но доп ске де ло ве све та. 
На осно ву зва нич них из ве шта ја пред став ни ка Европ ске уни је о За пад ном Бал-
ка ну, Ко со во и Ме то хи ја пер ма нент но се по ми ње као те ри то ри ја оп те ре ће на 
ни ским жи вот ним стан дар дом, ор га ни зо ва ним кри ми на лом и од су ством вла да-
ви не пра ва. Реч је о усло ви ма ко ји ве о ма не га тив но ути чу на спро во ђе ње људ-
ских пра ва и сло бо да. Ти ме је и рад ОEBS-а у не ким тре ну ци ма (био) оте жан, 
при че му не мо же мо го во ри ти о пот пу ној успе шно сти ми си је. То ме у при лог 
го во ри и ин сти ту ци ја ом буд сма на, ко ја је уве де на 2000. го ди не, UN MIK-овом 

7 Ука зу ју ћи на ва жност ове ме ђу на род не ор га ни за ци је и ње ног ан га жо ва ња на те ри-
то ри ји Ср би је, Сло вић по ми ње и до ме те Бе о град ског са ми та (1977), на кон ко јег су усле-
ди ли екс перт ски са стан ци др жа ва чла ни ца КЕBS-а, у обла сти ма мир ног ре ша ва ња спо ро ва 
(Мон тре 1978), при пре ми на уч ног фо ру ма (Бон 1978), са рад њи у обла сти Ме ди те ра на 
(Ва ле та 1979). 

8 Ми си ја ОЕBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји, ко ја тра је од 1998. го ди не са сто ја ла се од при-
бли жно 1000 стра них и ло кал них рад ни ка. У овом тре нут ку она бро ји не што ви ше од 600 
за по сле них. Тре ба ре ћи да се од до ла ска EULEX ми си је, над ле жно сти ове две ор га ни за ци-
је у не ким сфе ра ма пре кла па ју, при че му је тре нут но из ве сни ја пер спек ти ва по то ње, а на 
ште ту ми си је ОЕBS-а ко ја ће се у бу дућ но сти сма њи ва ти. То ме на те ре ну у при лог го во ри 
чи ње ни ца да ал бан ске ло кал не вла сти от ка зу ју го сто прим ство пред став ни ци ма ОЕBS кан-
це ла ри ја, ко је се из град ских цен та ра (При шти не, Ко сов ске Ми тро ви це, Пе ћи, При зре на и 
Гњи ла на) пре ме шта ју у ад ми ни стра тив но ма ње зна чај не де ло ве гра до ва, ус ту па ју ћи про стор 
зна чај ни јим ме ђу на род ним или ло кал ним ор га ни за ци ја ма.
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уред бом 2000/38, „ко ја је ин сти ту ци ји да ла ман дат да ис тра жу је жал бе про тив 
UN MIK-а и ло кал не јав не упра ве“9. То ком 2006. го ди не но ва уред ба сту пи ла 
је на сна гу, при че му је ом буд сман до био ман дат да вр ши ис тра ге над жал ба ма 
про тив при вре ме них ко сов ских вла сти, али не и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. 
Но ва уред ба под ра зу ме ва ла је и но ву ор га ни за ци о ну струк ту ру, при че му је 
ом буд сман по стао ста нов ник Ко со ва и Ме то хи је (Ал ба нац). 

Ом буд сман је по де фи ни ци ји не за ви сна ин си ти ту ци ја, ко ја има ман дат да 
ис тра жи при ја вље не слу ча је ве кр ше ња људ ских пра ва и зло у по тре бе слу жбе ног 
по ло жа ја од стра не јав них ин сти ту ци ја на Ко со ву. Ис по ста вља се, ме ђу тим, да 
су овла шће ња ове ин сти ту ци је и ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња огра ни че ни, 
а фи нан сиј ска сред ства не до вољ на. Тре ба ре ћи да је уво ђе ње ове ин сти ту ци је 
до ве ло до из ве сних по бољ ша ња прак тич не спро во дљи во сти људ ских пра ва, али 
не и до пре стан ка њи хо вог кр ше ња. У све тлу па ра лел них ин сти ту ци ја тре ба 
прет по ста ви ти да мно ги при пад ни ци ма њи на и ни су оба ве ше те ни о по сто ја-
њу ова кве ин сти ту ци је, чи ме је број жал би ма њи од ствар но по сто је ћег бро ја 
слу ча је ва кр ше ња људ ских пра ва и сло бо да. То ме у при лог го во ри чи ње ни ца о 
при мо ра но сти Ср ба из ен кла ва на ко ри шће ње ко сов ских ре ги стар ских озна ка 
и лич них до ку ме на та, ка ко би оства ри ли сво је основ но пра во на сло бо ду кре-
та ња. У про тив ном, би ва ју из ло же ни не при јат но сти ма, као и мо гу ћој за пле ни 
во зи ла и та бли ца реч ју – дис кри ми на ци ји од стра не КPS по ли ца ја ца.10

Број ни су слу ча је ви кр ше ња људ ских пра ва не ал ба на ца, пре све га Ср ба на 
Ко со ву и Ме то хи ји и да нас, два на ест го ди на по окон ча њу дру штве них су ко ба 
и уво ђе ња ме ђу на род ног про тек то ра та. Ме ђу ет нич ко не по ве ре ње до дат но је 
про ду бље но на кон мар тов ских не ми ра 2004. го ди не, ка да је у два да на уби је но 
19 љу ди, за па ље но нај ма ње 550 (срп ских) ку ћа и 35 пра во слав них ма на сти ра и 
цр ка ва, а ви ше од 4100 љу ди про те ра но из сво јих до мо ва. На јед но стра но про-
гла ше ну не за ви сност по кра ји не од стра не ко сов ских Ал ба на ца, Ср би са се ве ра 
по кра ји не су ре а го ва ли иг но ри са њем та ко зва них ко сов ских ин сти ту ци ја, док 
се Ср би из оста лих де ло ва по кра ји не из да на у дан пре пу шта ју ин те гра ци ји у 
ин сти ту ци јал ни си стем не же ље не др жа ве, ко ју би мо гли да из бег ну ис кљу чи во 
на пу шта њем сво јих до мо ва. Не по ве ре ње, апа ти ја и ле тар ги ја су ре чи ко је нај-
јед но став ни је опи су ју сва ко днев ни жи вот Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји да нас. 

При су ство ми си је OEBS-a је сте зна чај но, али одр жи во спро во ђе ње људ-
ских пра ва Ср ба и оста лих ма њин ских ет нич ких гру па и да ље ни је ви дљи во, 
услед че га ви ђе ње да љег раз во ја и уло ге ОEBS-а на те ри то ри ји по кра ји не 
оста је ди ску та бил но. Ми си ја ОEBS-а на Ко со ву и Ме то хи ји још увек је ве ћа 
од остaлих ми си ја ове ор га ни за ци је ши ром све та. Oна, ме ђу тим, из да на у дан 

9 Ср ђан Сло вић, нав. де ло, 74.
10 О то ме ви ше ви де ти у: Ива на Ари то но вић, „Сва ко днев ни жи вот и са мо ор га ни зо ва ње 

ме шта на у срп ској ен кла ви При луж је на Ко со ву и Ме то хи ји, Ба шти на, св. 29, 2010, 187-204. 
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по ста је ма ња од ми си је EULEX-a на ис тој те ри то ри ји.11 Мо же мо оче ки ва-
ти да ће у на ред них де сет го ди на број кан це ла ри ја и за по сле них у ОEBS-у 
би ти зна чај но сма њен, због че га по сто ји мо гућ ност сма ње ња ин ге рен ци ја 
и ауто ри те та ко је је ова ор га ни за ци ја има ла у прет ход них два на ест го ди на. 
При су ство и уло га ме ђу на род не за јед ни це, ме ђу тим, на те ро то ри ји Ко со ва и 
Ме то хи је и чи та вог За пад ног Бал ка на, оста је од су штин ског зна ча ја. „Ње на 
уло га и функ ци ја је вла да ви на пра ва на овим про сто ри ма; она би та ко ђе би ла 
фак тор при ти ска и при ну де у ис пу ње њу оба ве за бал кан ских зе ма ља, што би 
охра бри ло и пру жи ло по др шку у ус по ста вља њу ре ги о нал не са рад ње зе ма ља 
овог под руч ја“ – ка же Љу би во је Аћи мо вић.12 При ти сак ко ји он по ми ње на 
сва ко днев ном ни воу од ра жа ва се у ви ду лон ги ту ди нал них про ме на у жи во ти-
ма обич них љу ди, од ко јих се не рет ко мо гу чу ти ста во ви да си ту а ци ју ко нач но 
тре ба ре ши ти, при че му Ал бан ци ми сле на ин те гра ци ју Ср ба, а ови по то њи на 
ко нач но дис тан ци ра ње од ин сти ту ци ја ко је има ју ве зе са Ал бан ци ма.

Ср би се да нас на ла зе у кон тра дик тор ној дру штве ној по зи ци ји ка да је 
ОEBS у пи та њу. Од 1998. до 2008. го ди не они су са не по ве ре њем по сма тра-
ли рад пред став ни ка ОEBS-а, сма тра ју ћи да су њи хо ва људ ска пра ва и сло бо-
де угро же не још од та ко зва не Во ке ро ве ми си је (1998). На кон јед но стра ног 
про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не 2008. го ди не, ОEBS је као део ми си је 
Ује ди ње них на ци ја остао јед на од рет ких ста ту сно не у трал них ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја.13 Од та да, Ал бан ци са не го до ва њем по сма тра ју рад ове ор га-
ни за ци је, сма тра ју ћи да она ра ди у ко рист Ср ба. За Ср бе ово за и ста и је сте 
је ди на пре о ста ла ме ђу на род на ор га ни за ци ја ко јој мо гу упу ти ти жал бе ка да је 
у пи та њу кр ше ње људ ских пра ва и сло бо да. Ди ску та бил но је, ме ђу тим, у ко јој 
ме ри су њи хо ве жал бе усли ше не и ре ше не. Оту да мо же мо прет по ста ви ти да 
ће се кључ не од лу ке у ве зи са Ко со вом и Ме то хи јом и да ље до но си ти из ван 
ОEBS-а, а да ће уло га ове ор га ни за ци је оста ти на ни воу ре ша ва ња су ко ба и 
кри за ма њег ин тен зи те та. 

Тре ба оче ки ва ти и то да ће ге о по ли тич ко те жи ште ОEBS-а и да ље би ти у 
зе мља ма пост со ци ја ли стич ке тран сфор ма ци је и зе мља ма у раз во ју, ка ко би ми-
си је до при не ле из град њи де мо крат ских ин сти ту ци ја, за шти те људ ских пра ва и 
упра вља ња кри за ма. „Упо ре до с овим оста ће као ва жна ком по нен та ак тив но сти 

11 За раз ли ку од ми си је ОEBS-а ко ја је ста ту сно не у трал на и ра ди у скла ду са ре зо лу-
ци јом Са ве та без бед но сти 1244, пред став ни ци ми си је EULEX-a сва ко днев но по ку ша ва ју 
да спро ве ду ин те гра ци ју Ср ба у та ко зва не ко сов ске ин ти ту ци је. По ли тич ки пред став ни ци 
Ср ба то ме се опи ру иг но ри са њем и за мр за ва њем са рад ње са пред став ни ци ма ове ме ђу на-
род не ор га ни за ци је. 

12 Љу би во је Аћи мо вић, „Бал кан и европ ска без бед ност“, Ме ђу на род ни про бле ми, вол. 
49, бр. 4, Бе о град, 1997, 383. 

13 Осим ОEBS-а, ста ту но не у трал не ор га ни за ци је су UN MIK, UNI CEF, UN HCR. 
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OEBS-a под руч је вој них аспе ка та без бед но сти у Евро пи и то, по ред већ тра ди-
ци о нал но OEBS-у свој стве них ме ра за ја ча ње по ве ре ња и без бед но сти, где су 
већ по стиг ну ти зна чај ни до ме ти (...), тре ба ло би оче ки ва ти и по сте пе ни раз вој 
пре го во ра у обла сти кон тро ле на о ру жа ња, од но сно раз о ру жа ња“.14 OEBS је у 
нор ма тив но-про грам ској сфе ри по крио по ли тич ку и вој ну без бед ност, људ ска 
пра ва, пре вен ци ју су ко ба, упра вља ње кри за ма и пост кон фликт ну ре ха би ли та-
ци ју. У ре ал ним дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма, ме ђу тим, при ме на стан-
дар да и нор ми не рет ко оста је ма гло ви та. 

Ис по ста вља се да на Ко со ву и Ме то хи ји OEBS ви ше ни је до бро до шао од 
стра не ет нич ке ве ћи не. Не тре ба, ипак, оче ки ва ти пот пу но за тва ра ње ми си је 
OEBS-а на те ри то ри ји по кра ји не у на ред ном пе ри о ду, иако ова ор га ни за ци ја 
не ма при мар ну уло гу у очу ва њу ми ра и без бед но сти. Уко ли ко се ми си ја и бу де 
сма њи ва ла, OEBS ће оста ти зна ча јан чи ни лац у мо ни то ри са њу спро во ђе ња 
људ ских пра ва и сло бо да, при че му ће зва нич ни из ве шта ји ко је ова ор га ни за-
ци ја под но си ути ца ти на ста во ве Европ ске уни је пре ма при вре ме ним вла сти-
ма у При шти ни. OEBS на Ко со ву и Ме то хи ји у прет ход них два на ест го ди на 
ни је омо гу ћио ства ра ње одр жи вог ин сти ту ци о нал ног окви ра. То, ме ђу тим, 
не зна чи да је свр сис ход ни је уга си ти ми си ју. На по ре не тре ба усред сре ди ти 
на но ве ин сти ту ци је и но ва пра ви ла, већ на но ву стра те ги ју без бед но сти у 
(пост)кон фликт ном окви ру и истин ску по ли ти чу во љу за спро во ђе ње људ-
ских пра ва и сло бо да, у пр вом ре ду ма њи на. У том по гле ду OEBS мо же по-
мо ћи да Ко со во и Ме то хи ја по ста не без бед ни је и про спе ри тет ни је под руч је 
на европ ском кон ти нен ту. 

То ме у при лог го во ри и књи га Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри-
за, ко ја пред ста вља зна чај ну осно ву за бу ду ћа по ли ти ко ло шка и со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња (не)спро во ђе ња људ ских пра ва и сло бо да на Ко со ву и Ме то-
хи ји. Аутор је чи та ву про бле ма ти ку оста вио отво ре ном, чи ме је чи та о ци ма 
пре пу стио да до но се вред но сни суд о људ ским пра ви ма и сло бо да ма уоп ште, 
као и по тен ци јал ним ви до ви ма њи хо вог спро во ђе ња на Ко со ву и Ме то хи ји у 
бу дућ но сти. Сто га књи гу мо же мо оце ни ти као кон ци зну ана ли зу фе но ме на 
људ ских пра ва и сло бо да, са чи јим спро во ђе њем ми си ја OEBS-а на Ко со ву и 
Ме то хи ји има по те шко ћа. 

Ср ђан Сло вић је свој до са да шњи те о риј ски рад усме ра вао на при ме ну Аро-
но ве те о ри је ме ђу на род них од но са на са вре ме но ко сов ско пи та ње. У том кон-
тек сту, ука зао је на пи та ња „си ле, мо ћи, на ци о нал ног ин тер са, без бед но сти, 
ра та, ми ра, ста ра те ги је и ме ђу на род но прав ног гле да ња на ко сов ско пи та ње“15. 

14 Љу би во је Аћи мо вић, „OEBS на по чет ку ХХI ве ка – ме сто, уло га и до ме ти“, Ме ђу на-
род ни про бле ми, вол. 52, бр. 3, Бе о град, 2000, 179.

15 Ви де ти: Сло вић Ср ђан, Аро но ва те о ри ја ме ђу на род них од но са и ак ту ел но ко сов ско 
пи та ње, Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на-Ле по са вић, 2009, 270.
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Оту да књи га Људ ска пра ва KEBS/OEBS и ко сов ска кри за пред ста вља над гра њу 
те о риј ског и ис тра жи вач ког ра да овог ауто ра, на чи је по ли ти ко ло шке ана ли зе 
у обла сти ме ђу на род них од но са и ко сов ске кри зе тре ба ра чу на ти и у бу дућ но-
сти. Људ ска пра ва и сло бо де, уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја, у пр вом ре ду 
OEBS-а, као и уло га ве ли ких си ла у пост хлад но ра тов ском пе ри о ду ре флек то ва-
на на про стор За пад ног Бал ка на, је су те ме ко је ће при вла чи ти па жњу дру штве-
них на уч ни ка и у бу дућ но сти. У скла ду са тим, ра до ви Ср ђа на Сло ви ћа мо гу 
по слу жи ти као до бра осно ва за на ред на ис тра жи ва ња на ову и слич не на уч но 
и дру штве но ак ту ел не те ме. 
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Iva na ARI TO NO VIĆ

(NON)RE SPEC TING OF HU MAN RIGHTS AND BA SIC 
FRE E DOMS IN CON TEXT OF CON TEM PO RARY 
SO CIAL CON FLICTS IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sr đan Slo vić, Hu man Rights, CSCE/OSCE and Ko so vo Cri sis, 
In sti tu te for Ser bian Cul tu re Pri šti na-Le po sa vić, 

2010, 204 pa ges. 

Sum mary

In this work an emp ha sis of pro blems of (non)re spec ting hu man rights and fre-
e doms of et hni cal mi no ri ti es in Ko so vo and Me to hia, pri ma rily from de scrip ti ve and 
then cri tic po ints of vi ew. Fo un da tion for wri ting this work was a bo ok writ ten by Sr đan 
Slo vić, Hu man Rights, CSCE/OSCE and Ko so vo Cri sis, in which the aut hor the o re ti cally 
analyzed the con cept of hu man rights and fre e doms, as well as dif fi cul ti es re la ted to re-
spec ting tho se rights wit hin the mis sion of OSCE in Ko so vo and Me to hia. It turns out 
that, af ter twel ve years of Mis sion’s pre sen ce, the re are still so me fla grant vi o la ti ons of 
hu man rights and fre e doms of et hnic mi no ri ti es in the pro vin ce, that are furt her mo re 
je o par di zed by uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce of the pro vin ce and by work of 
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, such as EULEX, ICO and KFOR that as sist on a daily ba sis 
so-cal led Ko so vo in sti tu ti ons in ten den ci es to in te gra te Serbs in to in sti tu ti o nal system 
they do not want to ac cept. Hen ce OSCE co mes to sce ne as the only in ter na ti o nal or-
ga ni za tion with “sta tus ne u tral”, to who se re pre sen ta ti ves Serbs in Ko so vo can ad dress 
and ask for help in ca ses when the ir rights are vi o la ted. 

Key words: hu man rights and ba sic fre e doms, CSCE/OSCE, in sti tu ti ons, or ga ni za-
ti ons, so cial con flicts, Ko so vo and Me to hia.
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