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Мировне мисије Уједињених нација и глобализација

Апстракт: У раду се, у кратким цртама, разматрају неки од са-
времених изазова повезаних са процесима глобализације и њиховим ути-
цајем на мировне мисије Уједињених нација. Мировне мисије постале су 
најуочљивији концепт рада Уједињених нација и њихов значајан раст у 
последњој деценији XX века постао је један од основних одговора међу-
народне заједнице на тренутне кризе. Процеси глобализације су ушли у 
турбулентан период и стварају огромне изазове за међународну безбед-
ност, стабилност и просперитет. Ако Уједињене нације, као глобална 
организација задужена за очување међународног мира и безбедности, 
теже да буду најважнији део међународног механизма деловања на гло-
балне безбедносне изазове, мораће стрпљиво и у потпуности да разма-
трају, разумеју и решавају све изазове планирања и реализације мировних 
мисија под њиховим окриљем.

Кључне речи: Уједињене нације, глобализација, мировне мисије, 
глобална политика, насилни сукоби, Хладни рат, међународна безбед-
ност.

Увод

Пракса мировних мисија има своје корене у далекој прошлости, 
али тек оснивањем Уједињених нација (у даљем тексту УН) и њиховим 
првим ангажовањем на терену, 50-их година XX века, термин „мировна 
мисија“ постаје широко прихваћен и повезан са одређеним активности-
ма. Током Хладног рата норме и стандарди мировних мисија УН посте-
пено су еволуирали и постали одраз улоге коју су морале да одиграју у 
случајевима угрожавања међународног мира и безбедности, и у којима су 
основни принципи функционисања мировних мисија УН формирани на 
основу практичног искуства.

Мировне мисије представљају најдинамичније и најуочљивије 
активности УН на терену. Највећи део знања, људства и логистике УН 
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ангажован је у или за мировне мисије. У периоду после Хладног рата 
ангажованост УН у регулисању међународног мира и безбедности, кроз 
активности мировних мисија, значајно је порасла како у квантитативном, 
тако и у квалитативном облику. До 1998. године УН су реализовале укуп-
но 49 мировних мисија, од чега je 15 реализовано у периоду од 1947. до 
1988, док је осталих 34 реализовано у периоду од 1989. до 1998. годи-
не. Раст мировних мисија УН у квалитативном и квантитативном сми-
слу није пропраћен адекватном политичком и финансијском подршком 
држава чланица УН. Нарочито водеће западноевропске државе и САД и 
даље остају амбивалентне према преузимању лидерске улоге у мировним 
мисијама УН.

У периоду после Хладног рата мировне мисије УН постају све 
сложеније и свеобухватније на пословима очувања међународног мира 
и безбедности. Највећи број задатака у садашњим мировним мисијама 
УН усредсређен је на изградњу мира у постконфликтним транзиционим 
друштвима, уз примену дугорочних развојних мера у интегрисаним про-
грамима, како у систему УН, тако и ван њега. Задаци мировних мисија 
УН, поред безбедносних, добијају и политичку, економску и социјалну 
димензију, те је укључивање специјализованих политичких, економских 
и социјалних агенција УН неопходно.

Иако је дошло до нагле експанзије мировних мисија УН у периоду 
после Хладног рата, њихова будућност није у потпуности јасна. Изазо-
ви који стоје пред УН у реализовању мировних мисија разноврсни су и 
комплексни. Највећи савремени изазови, а уједно и претње у спровођењу 
мировних мисија, јесу тренутни процеси глобализације.

УН и глобална политика

Веома је значајно разумети улогу мировних мисија УН у савреме-
ној глобалној политици. Без разумевања у овом правцу, сви остали прила-
зи могу превидети инхерентну политичку природу мировних мисија УН.

Централна тачка код мировних мисија УН је доношење одлуке када 
започети мировне операције (у којој фази кризе), које ресурсе употребити 
и на који начин. Све ове активности имају неизбежан, комплексан, мул-
тидимензионалан и политички садржај. Одлуку о почетку, односно кре-
ирању мировних мисија УН доноси Савет безбедности, тело чије сталне 
чланице имају неретко дијаметрално супротна гледишта по питањима 
међународног мира и безбедности. Оквир за решавање насилних сукоба 
најчешће је производ политичког компромиса између вестфалијанског и 
поствестфалијанског концепта уређења света. Први концепт има подршку 
Русије и Кине, као сталних чланица Савета безбедности, и регионалних 
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сила као што су Индија, Бразил и Нигерија. Други концепт има подршку 
САД, Француске и Велике Британије, као сталних чланица Савета без-
бедности, и осталих земаља које гравитирају ка њима (ЕУ, Канада, Јапан, 
Аустралија).

Питања када и како започети мировну мисију и са којим ресурсима, 
такође су политичке природе. За пример ћемо узети одлуку САД да не 
интервенише у Руанди 1994. године, док се у тој земљи одигравао највећи 
геноцид у људској историји, када је за мање од три месеца побијено око 
800.000 људи. Непостојање интереса у америчкој администрацији прав-
дало се негативним искуством у Сомалији, претходне 1993. године, као и 
неуспешном војном интервенцијом на Хаитију 1994. године.

Данашњи свет обликују савремени глобализацијски токови. То 
пред вестфалијански (државоцентрични) систем поставља значајне иза-
зове. Догађаји који се одигравају на једном крају света неизбежно, ди-
ректно или индиректно, утичу на друге делове света, било да су у пи-
тању избеглице са ратом опустошених подручја, мигранти (политички и 
економски), трговина (легална и илегална), или средства комуникацијe 
(Стојковић, 2012; Мијалковић, 2012). Мишљења о улози мировних мисија 
УН у садашњем променљивом, динамичном свету и даље су подељена 
на вестфалијанске (државоцентричне) и поствестфалијанске идеје. Мно-
ге земље које подржавају државоцентрични систем као облик уређења 
међународне заједнице сматрају да мировне мисије УН треба да оснаже 
посвећеност друштва либералном миру. Стабилан мир може бити оства-
рен стварањем простора за изградњу основних институција државе, које 
треба да усагласе своје унутрашње разлике и реше унутрашње сукобе. 
Оно што се дешава у оквиру граница једне државе не тиче се припадника 
мировних мисија УН, сем ако позив за њихово ангажовање није упућен 
од представника власти у циљу успостављања мира на бази добровољног 
пристанка и консензуса. Формирањем одређеног међудржавног поретка 
могу се створити општи ред и услови за развитак човечанства.

Као супротно гледиште, које се развијало у последње три деценије, 
првенствено код развијених западних земаља (ЕУ и САД), кристалисало 
се поствестфалијанско уређење света. Став да демократије не ратују из-
међу себе, већ и да утичу на окружења која нису демократска, предста-
вља смерницу како би требало да изгледа међународна заједница. Што су 
друштва више демократска, то су и мир и безбедност између њих стабил-
нији и чвршћи. Задатак мировних мисија УН, по поствестфалијанском 
схватању, јесте обнова ратом и сукобима опустошених друштава у правцу 
успостављања стабилног мира и либералног демократског система. Вест-
фалијански, државоцентрични концепт оставља за собом неправду, кр-
шење или непостојање људских права, сиромаштво већине и екстремно 
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богаство малог броја људи. То су само неке од клица које рађају нове 
сукобе и ратове.

Неспособност међународне заједнице да реши ове проблеме прено-
си се и на саме мировне мисије УН, које постају неконзистентне, непред-
видиве, неодређене, па чак и контроверзне. Пред саме мировне мисије 
Уједињених нација сада се постављају три значајна проблема. Први, јаз 
између теорије и праксе, односно, планираног и оствареног у мировним 
мисијама УН. Други, расправе око вестфалијанског и поствестфалијан-
ског концепта уређења света, које одређују будући политички став ми-
ровних мисија УН. Трећи, ефекти савремене глобализације на мировне 
мисије УН, који се транспонују кроз утицај различитих транснационал-
них актера који показују мали респект за политичке границе, хегемонија 
САД, стварање нових, асиметричних ратова итд.

Улога савремених мировних мисија УН

Улога мировних мисија УН у време глобализације друштва добија 
сасвим другачије обрисе. Процеси глобализације мењају глобалну поли-
тику, која је до тада почивала на вестфалијанском концепту у којем су 
држава и односи између држава средиште концепта. Поред огромне ли-
тературе посвећене улози и задацима мировних мисија УН, веома мало 
радова се дотицало односа између мировних мисија и глобалне политике. 
Први се овим питањем бавио још за време Хладног рата Индар Рикхеј 
(Indar J. Rikhye). Он у свом раду истиче три основна задатка савремених 
мировних мисија УН. Први задатак мировних мисија је решавање насил-
них сукоба без директног учешћа тадашњих суперсила СССР-а и САД, 
чиме се смањивао ризик од глобалног сукобљавања. Други задатак је 
мобилисање интернационалне заједнице у циљу очувања светског мира. 
Трећи задатак мировних мисија УН је дипломатско-медијаторски, којим 
се отвара пут за даље преговарање и мирно решавање свих насилних су-
коба (Rikhye, 1984:25-31). Иако ови задаци иду више у прилог државо-
центричном концепту, у њима се могу препознати обриси нових задатака 
са којима ће мировне мисије УН на крају XX и почетком XXI века морати 
да се ухвате у коштац.

У савременим расправама које се тичу дефинисања концепта ми-
ровних мисија УН постоје три главна прилаза:

пошто је мировна мисија УН тренутни (adhok) начин одговора на 1. 
специфичне проблеме (насилне сукобе) у свету, као таква се и може 
проучавати од случаја до случаја (Durch, 1994:1-15). Овакав прилаз 
веома уско указује на улогу и утицај мировних мисија у глобалној 
политици;



Мировне мисије Уједињених нација и глобализација

130 БЕЗБЕДНОСТ 1/2014

најзаступљенији је у литератури, а односи се на идентификовање 2. 
концепта мировних мисија УН кроз њихове карактеристике, функције 
и типове. Бутрос Гали је са својом Агендом за мир (1992) иницирао 
широко прихваћено схватање мировних мисија УН као низа мањих 
концепата, као што су успостављање мира, његово очување, развијање 
и ојачавање. Основни услов, по овом концепту, јесте пристанак и 
активно учешће свих релевантних страна у сукобу под руководством 
УН у реализацији мировне мисије (Diehl, 1994). Овај прилаз довео је 
до даљег усложњавања класификација концепата мировних мисија. 
Поједини аналитичари међународних односа (Durch, 1997:2-33) 
идентификују четири основна типа мировних мисија: традиционалне, 
комлексне (мултидимензионалне), мировне мисије ојачавања 
и унапређивања мира, и мировне мисије чији је главни задатак 
хуманитарни интервенционизам. Дихл, Дракман и Вол (Diehl, Druck-
man, Wall) иду још даље и презентују 12 типова мировних мисија, 
почевши од традиционалних, па све до мировних мисија које ојачавају 
санкционизам (Diehl, Druckman, Wall, 1998:35-55). Сви ови прилази 
дају веома корисну и занимљиву интроспекцију мировних мисија УН. 
Недостатак наведених прилаза је у самим поделама које су сувише 
самоодређујуће, нефлексибилне и не прате трансформацију мировних 
мисија УН;
овај прилаз се заснива на концепту медијације, односно треће стране 3. 
(Featherston, 1995). Пракса мировних мисија УН треба да се базира на 
теоријском оквиру који обухвата како средства која ће се употребити у 
реализацији мировних мисија, тако и циљеве које жели да постигне. У 
реализацији мировних мисија веома често долази до значајне разлике 
у припремању припадника за мировне мисије УН на курсевима и 
тренинзима, с једне стране, и реализацији задатака и циљева на терену 
у конкретној мировној мисији, с друге стране. Најбољи пример за 
ову тврдњу је нарушавање основног принципа свих мировних мисија 
УН, принципа непристрасности. Суштина мировних мисија УН је 
неподстицање било које стране да победи (Woodhouse, 2000:8-26). 
У мировним мисијама у Конгу, Сијера Леонеу, Источном Тимору и 
Сомалији мировне трупе су се стављале активно на једну страну. Ово 
прикључивање једној од зараћених страна само указује да су мировне 
мисије УН у основи политичке природе. Пристанак свих релевантних 
чинилаца у решавању сукоба олакшава поштовање принципа 
непристрасности. Мировне мисије УН у периоду после Хладног рата 
веома често отпочињу своје активности иако све стране у сукобу нису 
сагласне да у решавању проблема активно учешће узму УН. Принцип 
непристрасности тада долази у питање.
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Због свега наведеног кристалисало се неколико праваца раз-
мишљања о улози мировних мисија УН у глобалној политици. Сви они, 
међутим, пате од два основна проблема. Први, досадашња пракса и ис-
куства УН у мировним мисијама узимају се као полазна тачка за анализу, 
уместо да се проникне у улогу и задатке које мировне мисије УН морају 
да остваре у ширим процесима и структурама глобалне политике. Други, 
преокупираност класификовањем мировних мисија УН пренебрегава њи-
хову инхерентну adhok политичку природу, којом се потискују различита 
мишљења о њиховом основном циљу.

„Агенда за мир“ Бутроса Галија

Савет безбедности УН је јануара 1992. године први пут заседао на 
нивоу председника држава и влада у циљу сагледавања стања у свету и 
промена које настају непосредно након Хладног рата. Улогу УН у регу-
лисању међународног мира и безбедности у периоду после Хладног рата, 
на позив Савета безбедности, покушао је да одреди тадашњи генерални 
секретар УН, Бутрос Бутрос Гали, у свом извештају Агенда за мир. Те-
жиште његовог извештаја било је на томе да се кроз анализу претходних 
мировних мисија УН и стварање нових смерница ојачају и унапреде ка-
пацитети ове организације за регулисање међународног мира и безбед-
ности.

На почетку свог мандата, 1992. године, Бутрос Гали је започео зна-
чајне структуралне промене у организацији и раду УН. Знатан део измена 
које је предложио представљају компромис с политиком администрације 
из Вашингтона и утицајним think-tanks организацијама у САД. Он је кре-
ирао значајне препоруке у своја два извештаја у Генералној скупштини 
УН, под називом Агенда за мир и Агенда за развој. Оба извештаја пока-
зују његово иновативно размишљање које је утицало на даље реформе у 
УН, посебно у делу који се тиче мировних мисија.

У Сједињеним Америчким Државама су препоруке из Агенде за 
мир за реформу УН дочекане са скепсом. Став САД артикулисан је кроз 
изјаву државне секретарке Мадлен Олбрајт (Madlen Albright) да Бутрос 
Гали једино што жели јесте да увећа своја овлашћења и утицај у светској 
организацији. У почетку, Бутрос Гали као генерални секретар УН чинио 
се америчкој администрацији као прави избор. Њега је, као професора 
међународног права, председник Египта, Анвар Садат (Anwar el-Sadat), 
промовисао у сам врх египатске дипломатије после успешног мировног 
споразума који су, новембра 1977. године, у Јерусалиму потписали Еги-
пат и Израел, а чији је он био један од главних архитеката. Такође, Бутрос 
Гали је активно учествовао у креирању мировног споразума у Камп Деј-
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виду (САД) између Египта и Израела, септембра 1978. године. Крајем 
1991. и администрација САД била је задовољна што успешан дипломата 
са афричког континента, арапског порекла (Копт – Арапин хришћанин), 
ожењен женом из имућне и утицајне јеврејске породице у Египту, постаје 
кандидат за упражњено место генералног секретара УН.

После избора Бутроса Галија за новог генералног секретара УН, 
1991. године, тадашњег председника САД, Џорџа Буша, забринуо је пси-
холошки профил првог човека Уједињених нација. Извештаји Централне 
обавештајне службе (ЦИА) карактеришу га као личност која је непредви-
дива и неподесна за контролу. Бутрос Гали је представљао сасвим супро-
тну личност од оне коју је америчка администрација желела да види на 
челу УН. Другим речима, једина супер сила, САД, желела је да има посла 
са „обичним бирократом“ који ће по дефиницији слушати и покоравати 
се. Период после Хладног рата Бутрос Гали није видео на исти начин као 
америчка администрација. Уједињене нације су у период након Хладног 
рата ушле ослобођене конфронтација Исток − Запад, и због тога, у инте-
ресу општег мира и безбедности, светска организација је морала да пре-
узме пуну одговорност за његово регулисање.

Агенда за мир настала је непосредно након Хладног рата, када је 
појачани оптимизам међународне заједнице омогућио повећање сарадње 
у регулисању светског мира и безбедности. Оснажени оптимизам међу-
народне заједнице огледао се у тренутној експанзији мировних мисија 
УН (квантитативно и квалитативно). Током Хладног рата основни за-
датак мировних мисија УН био је да раздвоје оружане снаге зараћених 
држава док међународна заједница дипломатским средствима не креира 
оптимално решење за неутралисање узрока насилних сукоба. У периоду 
након Хладног рата основни задаци мировних мисија УН постају знат-
но сложенији и бројнији, јер су и сами узроци насилних сукоба такође 
бројнији и испреплетанији. Попришта насилних сукоба такође нису само 
сукоби између држава, већ су то све чешће унутардржавни сукоби чији 
актери имају веома мало поштовања према мандату мировних снага УН 
на терену.

Реализација мировних мисија у периоду после Хладног рата постаје 
знатно сложенија од мировних мисија које су остварене за време Хладног 
рата. Од земаља чланица УН које контрибуирају људство за мировне ми-
сије захтева се да поред њиховог већег броја обезбеде широк спектар спе-
цијалиста који ће омогућити УН да врши потребне експертизе на терену. 
Окружење у којем оперишу припадници мировних мисија постаје знатно 
неповољније по њихову личну безбедност јер се постојање и деловање 
различитих недржавних актера, који (ни)мало респектују присуство и рад 
мировних снага, веома често испољава кроз активан физички и(или) ору-
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жани отпор.
Агенда за мир Бутроса Галија је значајан документ који дефинише 

четири фазе у којима УН треба да оперишу у циљу спречавања и контро-
лисања насилних сукоба који угрожавају међународни мир и безбедност.

Прва фаза је превентивна дипломатија. Дефинише се као мисија УН 
у прикупљању информација о фактичком стању на терену и индикатора 
који упућују на потенцијални насилни сукоб, медијација (мере изградње 
поверења међу сукобљеним странама) и, у одређеним ситуацијама, пре-
вентивно слање мировних трупа на терен. Најефикаснији (најпожељнији) 
начин упошљавања дипломатије је да смањи тензије пре него што оне 
резултирају насилним сукобима, или уколико насилни сукоби започну, да 
их брзо заустави и отклони узроке који су их изазвали.

Превентивна дипломатија подразумева мере чији је основни циљ 
стварање поверења између страна у сукобу, прикупљање информација 
и чињеница које указују на потенцијалне изворе насилних сукоба, као и 
превентивно слање експертских тимова на кризна подручја. Заједничка 
изградња поверења и партнерских односа битно смањује изгледе за на-
силне сукобе између држава. Знатан број оперативних мера у регулисању 
безбедности стоји на располагању извршним органима државе, уколико 
постоји интерес да се оне упосле. Системска размена војних и(или) по-
лицијских мисија, формирање регионалних и подрегионалних центара за 
процену ризика, или споразуми о слободном протоку информација, који 
укључују надгледање спровођења споразума о регионалном наоружању, 
само су неки од примера оперативних мера.

Да би дипломатија била превентивна, она мора свој рад да базира 
на прецизним и правовременим информацијама и чињеницама. Формал-
но прикупљање информација и чињеница о потенцијалном насилном су-
кобу мора имати мандат Савета безбедности и Генералне скупштине УН. 
Најчешће се у тим ситуацијама врши слање стручног и оперативног тима, 
на челу са специјалним представником генералног секретара УН, који ће 
имати мандат да прикупља информације и чињенице са терена у циљу 
одређивања даљег поступања УН. Присуство и рад стручних тимова УН 
на терену може помоћи у смањивању тензија и неспоразума који доводе 
до насилних сукоба, и тиме дати јасну поруку сукобљеним странама да 
УН, а посебно Савет безбедности, уочавају њихове неспоразуме као по-
тенцијални ризик за међународни мир и безбедност.

Уједињене нације су у периоду након Хладног рата развиле значајан 
систем мрежа раног упозоравања, који прикупља и анализира податке о 
еколошким угрожавањима, ризицима који су резултат природних ката-
строфа, масовне миграције становништва услед глади, недостатка пијаће 
воде, пандемијских болести и насилних сукоба, као и техничко-техно-
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лошке хаварије. Постоји све већа потреба да се унапреде системи који 
помажу да информације овог карактера буду што ажурније, прецизније 
и приступачније, како би се извршило њихово синтетизовање са поли-
тичким индикаторима, и на основу тога проценило да ли одређени ризик 
или претња представља угрожавајући фактор по стабилност општег мира. 
Мировне мисије УН у кризним подручјима најчешће започињу своје де-
ловање након отпочињања насилних сукоба. Превентивна дипломатија, 
као релативно ново оруђе УН, мора своје планирање да започне на што 
ширим основама и нивоима. То подразумева да, поред специјализованих 
агенција УН, у спречавање насилних сукоба морају да се укључе све ре-
левантне регионалне организације, као и невладине организације.

Успостављање мира је следећа фаза у којој УН, према схватању 
Бутроса Галија, треба да у послехладноратовском окружењу регулишу 
међународни мир и безбедност. У Агенди за мир успостављање мира де-
финише се као слање мировних снага УН на терен на којем се насилни су-
коб одвија, уз претходну сагласност свих релевантних актера у њему. Ми-
ровне снаге УН састојале би се, поред војног, и од значајног полицијског 
и цивилног дела. Успостављање мира као фазе у регулисању међународ-
ног мира од стране УН имало би двоструку улогу, спречавање обнове на-
силних сукоба и стварање мира. Природа мировних мисија УН у успоста-
вљању мира значајно је промењена након Хладног рата. Успостављање 
принципа и праксе мировних мисија у процесу изградње мира мора фле-
ксибилно да одговори захтевима који се постављају пред УН у периоду 
после Хладног рата. Јасан и реалан мировни мандат, партнерски одно-
си релевантних актера у реализацији мировног мандата, континуирана 
и активна подршка Савета безбедности, спремност држава чланица УН 
да контрибуирају потребно војно, полицијско и цивилно особље, једин-
ствена и ефикасна команда између командног дела и јединица на терену и 
адекватна финансијска и логистичка подршка, само су неки од основних 
услова који се морају прецизно дефинисати пре отпочињања мировне ми-
сије УН.

Променом међународног окружења у периоду после Хладног рата 
промењен је и modus operandi УН у успостављању мира. У пословима 
успостављања мира постоје све већи захтеви за ангажовањем специјали-
ста за послове социјалне помоћи, послове надгледања поштовања људ-
ских права, праћења процеса политичких избора, пружања хуманитарне 
помоћи, послове са избеглим и расељеним лицима, као и за полицијске 
послове. За пример можемо навести одабир квалификованог полицијског 
кадра из држава чланица за потребе мировних мисија УН. Током прве 
деценије XXI века уз материјалну и логистичку подршку земаља из не-
формалне групе Г-8 организовани су полицијски курсеви за мировне ми-
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сије УН, првенствено за припаднике полицијских снага који долазе из 
Африке, Азије и југоисточне Европе. Циљ курсева је да се стандардизују 
полицијски послови које полицијски службеник у мировној мисији УН 
треба, у зависности од мировног мандата, да реализује.

У Aгенди за мир Бутроса Галија успостављање мира реализује се 
кроз нову форму мировних мисија, које, поред успостављања, уједно и 
ојачавају стање мира и стабилности, уз употребу робусних мировних сна-
га. У овом извештају не постоје тачне одреднице за мере које ојачавају 
мир и стабилност. Порастом и преовладавањем унутардржавних насил-
них сукоба у периоду после Хладног рата постало је евидентно да тради-
ционалне мировне мисије УН не могу ефикасно да одговоре на основне 
задатке (надгледање примирја, пружање хуманитарне помоћи), те је ге-
нерални секретар УН у Агенди за мир дао препоруку да, под одређеним 
условима и мандатом Савета безбедности, мировне снаге могу уз употре-
бу оружане силе да принуде стране у насилном сукобу на послушност и 
поштовање мировног договора. Концепт ојачавања мира омогућава ми-
ровним снагама УН (члан 40 Повеље УН) да употребе сва дозвољена при-
нудна средства. Пристанак свих релевантних страна у насилном сукобу за 
учешће УН у посредовању није неопходно, али је пожељно.

Нови концепт ојачавања мира тестиран је први пут у Сомалији, у 
којој су УН на почетку ангажовања постигле значајне резултате спаса-
вајући стотине хиљада изгладнелих Сомалијаца од глади, да би касније 
резултати били поражавајући, када су мировне трупе УН покушале да 
уведу ред и смање безакоње у главном граду Могадишу.

Искуства УН у реализацији концепта успостављања мира у Сома-
лији, и нарочито у Босни и Херцеговини, приморала су Бутроса Галија да 
конципира Додатак Агенди за мир (1995), у којем формално декларише 
обнову три основна принципа у извршењу мировних мисија:

пристанак свих релевантних страна у насилном сукобу на 1. 
посредовање УН;
непристрасност мировних снага УН на терену;2. 
употреба средстава принуде само у случајевима самоодбране.3. 
Међутим, карактер концепта ојачавања мира не може да прихвати 

потпуно поштовање сва три принципа која је Бутрос Гали навео у Додат-
ку Агенде за мир јер то умногоме спутава реализовање мировних мисија 
УН у насилним сукобима који имају унутардржавни карактер.

Очување мира, као следећу фазу у регулисању међународног мира 
и безбедности, представљају активности УН предвиђене у поглављу VI 
Повеље УН, са основним циљем да стране у насилном сукобу постиг-
ну коначан мировни споразум који ће бити основа за даље учвршћивање 
мира и стабилности. Основни задатак, али и одговорност УН у реали-
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зовању мировних мисија је да стране у насилном сукобу доведу до ми-
ровног споразума употребом мирољубивих метода. Поглавље VI Повеље 
УН одређује једну свеобухватну листу начина (средстава) за решавање 
насилних сукоба. Поред поглавља VI, постоји читав низ декларација и 
резолуција које је усвојила Генерална скупштина УН и које употпуњују 
листу начина за решавање насилних сукоба (декларација из Маниле о 
мирном разрешавању међународних сукоба из 1982. године, декларација 
о спречавању и решавању неспоразума и ситуација које могу угрозити 
међународни мир и безбедност и улогу УН из 1988. године, резолуција о 
повећању међународне сарадње у очувању општег мира и безбедности у 
складу са Повељом УН).

Уједињене нације имају дугогодишње и широко искуство у при-
мени мировних средстава у решавању насилних сукоба. У случајевима 
када насилни сукоби нису обустављени и решени мировним средстви-
ма разлоге за неуспехе не треба тражити у непознавању или неадекват-
ном примењивању мировних средстава (поглавље VI Повеље УН), већ 
у недостатку политичке воље страна у сукобу и међународне заједнице 
оличене у УН и регионалних безбедносних организација да пронађу 
решење за супротстављене ставове. Незаинтересованост међународне 
заједнице за одређени проблем, или његова маргинализација, умногоме 
онемогућавају проналажење решења. У периоду после Хладног рата, од-
лучност Савета безбедности УН да решава насилне сукобе у духу слова 
Повеље УН отвара нове начине за регулисање међународног мира и без-
бедности. Јединственим ставом сталних чланица, као и својим утицајем, 
Савет безбедности треба да упути сукобљене стране ка коришћењу ми-
ровних средстава за решавање несугласица. Генерална скупштина, као и 
Савет безбедности и генерални секретар, имају, на основу Повеље УН, 
примарну улогу у регулисању међународног мира и безбедности. Њихови 
капацитети за процењивање и предузимање одговарајућих активности у 
решавању насилних сукоба морају бити општепризнати. Мировне снаге 
УН имају овлашћење, према члану 43 Повеље УН, да одговоре на не-
пријатељске акте сукобљених страна. Обустава непријатељских дејстава 
међу сукобљеним странама релативно лако се уговара уз помоћ мировних 
снага УН, али се много теже одржава. Када нарушавање примирја покре-
не нови талас насилних сукоба, УН су принуђене да активирају мировне 
снаге које су робусније по свом броју, саставу и мировном мандату. Упо-
треба робуснијих мировних снага УН у ојачавању мира може се дозво-
лити у тачно одређеним околностима. Распоређивање и основне задатке 
на терену одређује Савет безбедности УН, док непосредну команду има 
генерални секретар УН, односно специјални представник генералног се-
кретара за одређену мировну мисију. Присуство мировних снага УН на 
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терену омогућава да после успостављања и очувања мира почне завршна 
фаза, изградња, односно унапређење мира.

Завршна фаза у којој УН регулишу међународни мир и безбедност 
након завршетка насилног сукоба је изградња и унапређење мира. Из-
градња, односно унапређење мира подразумева активности пружања по-
моћи друштвеним структурама чији је основни задатак консолидација и 
учвршћивање мира у циљу онемогућавања повратка насилним сукобима. 
Пракса УН показује да око 50 одсто унутардржавних сукоба у року од две 
године од успостављања мира поново обнови насилне сукобе. У Aген-
ди за мир завршној фази (изградња и унапређење мира) посвећује се по-
себна пажња. Претходне две фазе (успостављање и очување мира) да би 
биле успешне, морају да укључују свеобухватне напоре да се препознају 
и подрже друштвене структуре које теже консолидацији успостављеног 
мира и унапређењу општег осећаја поверења међу људима. У том правцу, 
мировни споразуми могу садржати договоре о разоружавању припадника 
зараћених страна, успостављању јавног реда и мира, предаји и уништа-
вању нелегалног наоружања, повратку избеглих и расељених лица, о еду-
кативним тренинзима за полицијске снаге, надгледању политичких избо-
ра и поштовању основних људских права, реформисању и(или) развоју 
институција државне власти, као и промоцији формалног и неформалног 
политичког ангажовања.

Фаза изградње и унапређења мира након престанка насилног су-
коба реализује се кроз конкретне кооперативне пројекте који ће пове-
зати све стране у насилном сукобу зарад заједничких предузећа која ће 
поспешити економски и социјални развитак и, самим тим, повећати ниво 
поверења које је фундаментално за стабилан мир. За пример могу послу-
жити пројекти држава за развој пољопривреде, побољшање транспорта 
или рационално коришћење природних ресурса, као што су питка вода, 
обрадиво земљиште или шумски покривач. Смањење неповерења и нега-
тивних предрасуда може се постићи и разменом студената и константном 
реформом образовног система, чиме се онемогућава стварање културне 
и етничке нетрпељивости, која као иницијална каписла може за трен да 
обнови насилне сукобе.

Приликом стварања безбедног окружења, концепт изградње и 
унапређења мира треба видети као наставак претходних фаза (превен-
тивне дипломатије, успостављања и очувања мира) чије је тежиште на 
решавању економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема. 
Интегрисан приступ у регулисању безбедносних проблема ствара чврсте 
основе за трајан и квалитетан мир.

Две деценије постојања извештаја Бутроса Галија под именом 
Aгенда за мир представља релативно кратак период за добијање дефи-
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нитивних одговора који се тичу регулисања међународног мира и безбед-
ности, с једне стране, и улоге мировних мисија УН у новом безбедносном 
окружењу, с друге стране. Aгенда за мир је у релативно кратком периоду 
допринела проширењу и унапређењу средстава која служе међународној 
заједници у регулисању међународног мира и безбедности. Начин на који 
ће се регулисати међународни мир и безбедност у будућем периоду си-
гурно ће захтевати од УН да мењају и доносе нове агенде за мир и тиме 
сачувају будућа покољења од ужаса ратних сукоба.

Мировне мисије УН и процеси глобализације

Тренутну глобализацију можемо разумети као варијабилан процес 
који утиче на све области људских активности и који није везан само за 
економију. Најважнији на листи покретача глобализације су технолош-
ки напредак, ширење логике капиталистичке производње и историјског 
експанзионизма „западних сила“, и њихов утицај на друге делове света. 
Данас већина аналитичара глобализације сматра да тај процес предста-
вља сложену међурелацију многобројних фактора који обухватају техно-
лошке, економске, културне и политичке промене. Интензивирање и убр-
завање процеса глобализације крајем XX и почетком XXI века смањило 
је границе утицаја националних (државних) политика. Између државе и 
транснационалних чинилаца као што су капитализам, религије и цивили-
зације, увек је постојао заједнички кохезиони однос. Данас глобализација 
не утиче на све државе подједнако. Постоје државе које су генератори 
процеса глобализације (првенствено САД и земље чланице Г-7) и оне које 
су приморане да реагују на процесе глобализације, било (не)вољним при-
хватањем или одупирањем. Начин на који ће поједине државе реаговати 
и адаптирати се на процесе глобализације разликује се од региона до ре-
гиона.

Иако неки политички аналитичари (нпр. Scholte, 1997:427-452) 
сматрају да је процес глобализације нов феномен, он ипак има своју исто-
рију која задире у период премодерности. Периодизацијом процеса гло-
бализације кроз историјске фазе покушава се доћи до што више идеја 
које ће одсликавати нове обрисе глобализације у савременој ери (Bryane, 
2002:3-17). Социјални и политички утицај глобализације умногоме зави-
си од фактора као што су јачина структуре државних институција, прих-
ваћене стратегије различитих држава и регионалних асоцијација, као и 
од положја држава у глобалном хијерархијском поретку. Глобализација 
ствара сукобе као и сарадњу, фрагментацију као и интеграцију, тенден-
ције унификовања као и афирмације локалних посебности. У том погледу 
глобализацију не треба разумети као претходницу стварања светске зајед-
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нице, већ више као постојање низа процеса неодређених граница који за 
актере глобалне сцене представљају изазове и прилике чији је политички 
исход неодређен.

Последице Другог светског рата делом су утицале на обликовање 
контура глобализације и оне се огледају у поразу сила Осовине, слабљењу 
европских империјалних сила (Велике Британије и Француске), почетку 
Хладног рата између савезника у Другом светском рату и стварању Ује-
дињених нација и са њима повезаних институција и агенција као облика 
међународног организовања. Како процеси глобализације утичу на ми-
ровне мисије УН? Пре свега, процеси глобализације приморавају „миро-
творце“ да узимају у обзир различите чиниоце у глобалној политици, од 
којих многи играју значајну улогу у регулисању или дерегулисању међу-
народног мира и безбедности. У те чиниоце спадају регионални савези 
или асоцијације, интернационалне финансијске институције (Светска тр-
говинска организација, Међународни монетарни фонд, Светска банка), 
транснационалне компаније и невладине организације. Многи од ових 
чинилаца своју делатност спроводе легитимно и са хуманитарним циље-
вима. Део њих, пак, има и своју тамну страну. Умножавање трансакција 
мултинационалних компанија и асоцијација преко националних грани-
ца умногоме отежава њихову контролу и ствара простор организованом 
криминалу и тероризму да оперишу на глобалном нивоу. Овакве увећане 
могућности утицаја на свеукупну безбедност у процесима глобализације 
постављају нове услове у којима мировне мисије УН морају да делују.

Доминантна позиција САД, које су уједно и генератор савремене 
глобализације, јесте други веома важан фактор у реализацијама миров-
них мисија УН. Неопходно је разумети који су примарни циљеви америч-
ке администрације, као најмоћнијег индивидуалног чиниоца у светској 
политици, и у којим се сферама политика УН подудара са њима. Чак и 
када су се циљеви УН и америчке администрације поклапали, као што је 
то било почетком 80-их, САД су одбијале да обезбеде неопходна средства 
(финансијска и војна) за њихову реализацију. Американци су креирали 
мултилатерализам након Првог светског рата и тако прекинули европску 
традицију тајне и билатералне дипломатије. Парадоксално је то што су 
САД губиле контролу над међународним организацијама чијем су осни-
вању допринеле, а које су постепено постале подручја све јаче реторике 
„трећег света“, антиамеричке и антиционистичке. Сједињене Америчке 
Државе постају све критичније према систему УН, до те мере да су за 
време Регановог мандата (1980-1988) бојкотовале и напустиле УНЕСКО. 
Мотив им је било то што је та културна институција под утицајем арап-
ских земаља постала идеолошко оружје против ционизма Израела, који 
је, уосталом, био избачен из те организације мало пре америчке одлуке о 
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повлачењу. Као главни финансијери међународних организација, Амери-
канци су своју финансијску подршку систему УН условили мањом или 
већом послушношћу њених чланица. САД су на неколико година обуста-
виле уплате УН, умањивши им на тај начин буџет за 22 одсто. Сукоб због 
кашњења америчких уплата из 90-их година разрешен је компромисом, 
али је угрозио функционисање УН, нарочито у реализацији мировних ми-
сија. Размирицу је изазвао захтев Сједињених Америчких Држава да им 
се смањи износ уплате. Америчка администрација се тада питала каква 
је сврха те организације у којој глас САД вреди колико и глас Барбадоса 
или Лихтенштајна.

Поводом рата у Ираку америчка администрација није оклевала да 
жестоко критикује УН, које је називала нелегитимним и недемократским, 
међу чијим чланицама има 47 диктатура и шест терористичких држава. 
На почетку клуб демократских земаља, УН су временом постале клуб 
диктатора и тирана, дакле очигледно немоћне. У трзавицама између САД 
и УН око рата у Ираку, организација УН била је приморана да се повинује 
Вашингтону и накнадно одобри америчку интервенцију.

Један од важнијих фактора који утиче на мировне мисије УН у про-
цесу глобализације је појава нових ратова као облика насилних сукоба 
(Kaldor, 1999a). У новим ратовима разлика између традиционалних ра-
това (сукоби између држава), организованог криминала (сукоби између 
приватних група са финансијским циљем) и сукоба у којима су повређе-
на основна људска права у већем обиму (насилна угрожавања од стране 
држава или приватних група према појединцима, најчешће цивилима) 
постаје нејасна. Нови ратови поспешују ерозију државног монопола на 
употребу легитимне организоване силе. Тактика извођења нових ратова 
огледа се у герилском и противпобуњеничком начину ратовања. У њој 
се избегавају одлучујућа директна конфронтирања, а сама територија се 
контролише кроз политичке манипулације становништва, код којег се 
жели изазвати страх и безнађе које треба да освоје њихова срца и мисли 
(Kaldor, 1999б:61-63). Финансирање нових ратова омогућено је ратном 
економијом која је децентрализована и све више транснационална, и у 
којој се борбене групе самофинансирају кроз пљачку, црно тржиште или 
спољашњу помоћ (Duffield, 2001:16-19). Одлучност припадника који воде 
нове ратове лежи у њиховој намери да обнове веру друштвене заједнице 
у легално изабране представнике власти, у обнови контроле (монопола) 
над оружаном силом, као и у успостављању владавине права.

У овом контексту и мировне снаге УН, као снаге реда, треба кон-
цептуализовати тако да могу да одговоре овим изазовима. Нови ратови 
представљају комбинацију ратних сукоба, криминала и угрожавања ос-
новних људских права, те из тога произлази да припадници мировних ми-
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сија УН морају бити и војници и полицајци. Принцип непристрасности 
проблематичан је за реализовање мировних мисија УН и веома га је теш-
ко спроводити у пракси на терену. Представници међународне заједнице 
увек су процењивали која је од страна у сукобу ближа поштовању основ-
них принципа Повеље УН, односно која од њих мање крши њена правила, 
и делом се стављали у њену одбрану. Овакав начин поштовања принципа 
непристрасности наилази на критику појединих земаља, јер се све своди 
на причу „добрих и лоших момака“.

Појава нових ратова доводи у питање државоцентрични поредак 
света, и већ сада се пред одлучиоце у УН поставља питање: ако постоје 
разлози за покретање (формирање) мировне мисије, да ли ће се поштова-
ти начело суверенитета једне земље, или је довољно да постоји кршење 
људских права у одређеном степену да би се интервенисало?

Закључак

Процеси глобализације утичу на конфликтно окружење, као и на 
материјална средства и идејна решења која стоје на располагању при-
падницима мировних мисија УН.

Мировне мисије УН уско су повезане са облицима и структурама 
глобалне политике. Проучавање и развијање мировних мисија УН може 
помоћи стварању новог стања у глобалној политици, и обратно.

Процеси глобализације покрећу расправе око концепта мировних 
мисија УН. За поједине државе концепт мировних мисија УН повезан је 
са управљањем извора сукобљавања између држава у сложеном међуна-
родном друштву. За друге државе, концепт мировних мисија УН везан 
је за улогу која се састоји у стварању либералних друштава, економија 
и политика. Све ове расправе око новог концепта мировних мисија уско 
су повезане са новим задацима УН, који поред безбедносних, добијају и 
економску, социјалну и политичку димензију.

Мировне мисије УН, упркос својим падовима и успонима, развиле 
су се у значајну институцију која, уколико жели да функционише у складу 
са основним постулатом Повеље УН, да сачува следеће генерације чове-
чанства од ужаса рата, мора константно и усклађено да мења мировну 
агенду. У новој мировној агенди морају се пронаћи одговарајућа сред-
ства, ојачати капацитети, као и одлучност и подршка новој генерацији 
мировних мисија УН. Природа насилних сукоба се променила и мировне 
мисије УН морају држати корак са тим променама, а у већини случајева 
бити и корак испред.
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United Nations Peacekeeping Missions and Global Policy

Abstract: This essay will briefly consider some of the contemporary 
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challenges connected with processes of globalization and their effects on UN 
peacekeeping missions. The peacekeeping missions of the UN have become 
their most visible concept and we have witnessed significant growth since the 
last decade of 20th century, since they have evolved to become a cornerstone 
of the international community response to international crises. Globalization 
has entered a turbulent period and significant threats to international security, 
stability and prosperity have emerged. If the organization is to be meaningful 
part of an international mechanism to deal effectively with global security 
challenges, then the UN must understand and take them in consideration 
during the performing peacekeeping missions.

Key Words: UN, globalization, peacekeeping missions, global politics, 
violent conflicts, cold war, international security.




