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КОСОВО

Крајем августа 2007. године у Бечу су почели преговори о Косову. На 
дневном реду преговора је будући статус јужне српске покрајине. На основу 
информација да је и српска страна инсистирала да се једино преговара о 
статусу, чини се да је овога пута много боље припремљена, у сваком погледу, 
него што је то био случај са прошлогодиш њим преговорима којима је 
руководио фински дипломата Марти Ахтисари. Наиме, у прошлогодишњим 
преговорима српска страна лоше је прошла између осталог и услед већ 
послович не наивности домаћих полити чара у односима са иностраном 

дипломатијом. 

Преговори којима је Ахтисари руководио започети су у време када је један од основних 
принципа међународне заједнице према косовској кризи био заснован на начелу “стандарди 
пре статуса”. Наивно верујући да ће се и преговори одвијати уз поштовање тог начела, српски 
преговарачи су највећ и део времена утрошили покушавајућ и да са албанском страном 
постигну минимум сагласности по питању стандарда, као што су питања безбедности 
несрпског становништва, повратка расељених лица, повраћаја и обнове уништене имовине, 
организације локалне самоуправе, приватизације и сл. У преговорима о тим питањима врло 
брзо су дошле до изражаја огромне разлике између српске и албанске стране и преговори су 
запали у ћорсокак. И док су супротстављене стране чврсто ушанчене очекивале да ме 
ђународна заједница натера на попу штање другу страну, госп. Ахтисари је изјавио како две 
стране не могу постић и договор, па је зато он понудио своје решење коначног статуса 
Косова, које се огледало у признавању косовске независности. Тако се испоставило да су 
преговори о стандардима били чист губитак времена за српску страну, али чист добитак за 
Албанце, којима је од раније био познат став оног дела међународне заједнице, чији је 
репрезент Ахтисари по питању будућ ности Косова. 

Међународно признање Косова као државе спречено је тада искључиво непопустљивим 
ставом Русије, која је на сваки предлог резолуције Савета безбедности претила употребом 
вета. Тако је добијено на времену и тако су створени услови за нове преговоре, који су управо 
почели, али је питање шта даље следи. Косовски проблем чији почетак датира од пре више 
векова, када су Албанци први пут почели организовано насиље и протеривања српског 
становниш тва са Косова, у почетку је био локални политички проблем. Стварањем државе 
Албаније и непрестаним уплитањем великих сила са циљем да инструметализују Албанију 
као фактор нестабилности на Балкану, Косово је постало регионалнибалкански проблем. Од 
почетка агресије НАТО пакта на СР Југославију 1999. године Косово је постало светски 
проблем. Овој хронологији развоја косовског проблема са становишта међународног права 
одговара континуитет етни чког насиља и етничког чишћења које је албанска заједница 
спроводила над Србима и другим неалбанским становниш твом Косова. Данас, када под 
председавањем Европске уније, САД и Русије, представници две стране треба да пронађу 
решење за будућност, Косово је територија потпуно искључена испод управе српских 
државних органа и под међународним протекторатом, територија са знатно мањим 
процентом неалбанског живља него пре само 10 година (и тај тренд се наставља) и 
територија чијим је становницима од руководилаца тренутно најмоћније силе света обећана 
потпуна државна независност. 

Шта у тој ситуацији може да уради Србија, којој најмоћнија светска сила не оставља 
алтернативу отцепљењу Косова? Шта учинити када једна држава дође у ситуацију да има 
алтернативу да крајње неповољно решење прихвати или да га не прихвати, а да мора да га 



трпи? Тачно је да таква алтернатива говори о сасвим малом значају и утицају наше земље у 
међународној заједници, али без обзира на то, све док постоји унутрашњи правни поредак 
који функционише, било какво залагање за отцепљење једног дела државне територије увек 
се сматрало и увек ће бити сматрано нападом на уставно уређење или старим правним 
речником речено велеиздајом и увек ће представљати једно од најтежих кривичних дела. 
Није наодмет на ово подсетити оне у Србији који, више или мање отворено, последњих 
месеци заступају ово становиште, без обзира што надлежни државни органи против њих не 
предузимају никакве законом предвиђ ене мере и што је то непоступање сасвим сигурно 
последица директне или индиректне заштите коју ти заговорници “ослобађања од илузија” и 
“реалисти” уживају управо од оних међународних фактора који би, упркос ме ђународном 
праву, од једне признате и суверене државе принудно да отцепе један њен део. Постоје 
одређена противправна понашања која су развојем цивилизације престала да буду кажњива, 
али постоје и кажњива дела која ће то увек бити као што је нпр. убиство или велеиздаја, 
макар док постоје државе у данашњем смислу речи. Дакле, већина великих сила изри чито 
или прећутно подржава независност Косова. То становиште недавно је врло јасно изразила 
немачка политич арка Марилуис Бек, посланица и чланица Спољнополитичког одбора 
Бундестага у свом ауторском тексту за једна берлински лист, где је апеловала на међународну 
заједницу да не прави трули компромис са српским национализмом и да се не може заобићи 
признање Косова као независне државе. 

“И тако како само преко заобилазнице зване самосталност, каже посланица Бек, Косово може 
наћи пут у Европу, може то исто успети и Србији преко прихватања сопственог пораза.” Са 
друге стране, последњих месеци дошао је до изражаја веома чврст став Русије, сталне 
чланице Савета безбедности УН, да Косово не може стећи самосталност, уколико се о томе 
не сагласе Београд и Приштина. Противљењем Русије највећим делом онемогућ ено је 
усвајање тзв. Ахтисаријевог плана, који је планирао признање независности Косова. Сем 
Русије, још један број држава стоји на истом становиш ту и од изузетне је важности да српска 
дипломатија изграђује и одр жава најбоље могуће односе са тим државама, како би оне 
задржале постојећ е позиције о косовском проблему и, евентуално, биле савезнице Србије у 
дипломатској борби за стицање подршке код већег броја земаља. Овоме свакако не доприносе 
политичко дипломатски скандали српских политич ара, попут недавног неодласка 
председника, премијера или било кога од министара на пријем у амбасади Индонезије, иако 
је ова земља чланица Савета безбедности Уједињених нација и, поред Русије и Кине, једина 
даје подршку напорима Србије да задржи Косово у оквиру своје државе. 

Академик Димитрије Богдановић, један од најбољих познавалаца овог питања и аутор 
непревазиђене “Књиге о Косову” у једном од својих последњих интервјуа, на питање има ли 
ре шења косовском проблему и којим путем треба ићи до тог решења, одговорио је да је 
косовски проблем могућ е решити непрестаним трагањем за истином, правдом и слободом и 
једнаким правима за све становнике Косова. Сасвим је сигурно да у данашње време, када не 
постоји равнотежа великих сила, када су политичка и економска глобална збивања пуна 
непредвидљивости и преокрета, када је политички меркантилизам максимално огољен и када 
има отворених предлога да се са Србијом “тргује” око Косова и да је Србији боље да у замену 
за кооперативност нешто ушићари него да изгуби Косово, а не добије ништа, решења 
академика Богдановића делују попут утопије. Али, уколико насиље над међународним 
правом ипак тријумфује, неприхватање таквог решења и настојање да се некада у будућности 
косовско питање решава на принципима које је предложио академик Богдановић, може бити 
не само једини излаз за Србију у случају наметања косовске независности него и једини на 
чин да Косово поново буде део Србије.


