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У мом че тр во го ди шњем ис тра жи ва њу ус пео сам да до ка жем да је 
НА ТО пре ко че тр де сет го ди на, у то ку хлад ног ра та, у опе ра ци ји под 
име ном „Гла дио“, у ше сна ест др жа ва за пад не Евро пе осно вао и  
по ма гао тај не ге рил ске ко ман до се, без зна ња пар ла ме на та тих др жа ва. 
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„�
 вер но а тлант ски са вез 
(НА ТО), нај ве ћи вој-
ни са вез ру ко во ђен од 
стра не Аме ри ке, по сле 
Дру гог свет ског ра та је 

у свим за пад ним др жа ва ма осно вао тај-
не ар ми је, чи ји је пр во бит ни циљ био 
да у слу ча ју да Вар шав ски пакт оку пи-
ра за пад ну Евро пу, ор га ни зу ју по крет 
от по ра. Те тај не ар ми је НА ТО-а, ко је 
су об у ча ва не од ан гло сак сон ских тај-
них слу жби, ЦИА и MИ6, у по је ди ним 
зе мља ма би ле су уме ша не у те шке зло-
чи не, као што су те ро ри стич ки на па ди, 
уби ства и му че ње за ро бље ни ка“. Ово је 
је дан од ци та та из књи ге „Тај не НА ТО 
ар ми је“, ауто ра док то ра фи ло зо фи је Да-
ни је леа Ган се ра, швај цар ског исто ри ча ра 
и про фе со ра Уни вер зи те та у Ба зе лу. Чим 
се де ло по ја ви ло на тр жи шту, иза зва ло је 
пра ву сен за ци ју, и јав но мње ње је би ло 
шо ки ра но из не тим чи ње ни ци ма, на 445 
стра на ру ко пи са, а о успе ху књи ге го во-
ри по да так да је она до са да пре ве де на 
на де сет је зи ка. 
Да ни је ле Ган сер је ра до ви ђен гост на 
мно гим ме ђу на род ним пре да ва њи ма по-
што сло ви за јед ног од нај бо љег по зна ва-
ла ца исто ри је по сле 1945. го ди не. Ње го ви 
на уч но и стра жи вач ки ра до ви су усме ре ни 
на ге о стра те шке од но се, при кри ве но во-
ђе не ра то ве, тај не слу жбе и спе ци јал не 
вој не је ди ни це, енер ге ти ку и ра то ве за 
ре сур се, еко но ми ју и људ ска пра ва. Ди-
рек тор је Швај цар ског ин сти ту та за ис-
тра жи ва ње ми ра и енер гет ског ре сур са 
са се ди штем у Ба зе лу. 
 
�� ��� �� �� ��� ���, ��� ����� ��� �� 
„��� �� � �� �� �� ��“ ��
 �� ��� 	� ��� 
��� �� в� �� �� �� ��� ��� ���� �� ���� в�-
�� ��� �� � 
	� �� �� �� �� в�� �� � �	�� ��� 
�	� ��� �� ��� �� в� ��� ��в��. �� 	� �� �� 
�� �� �� � �� в� ��� �� в� ��� в� �� �� ��-
���� �� ���, � �� ��� 
� ��� ��� 
� ��� ��, 
� � �� �в�� �� ��� �� �� ���?   
- У мом че тр во го ди шњем ис тра жи ва њу 
ус пео сам да до ка жем да је НА ТО пре ко 

че тр де сет го ди на, у то ку хлад ног ра та, у 
опе ра ци ји под име ном „Гла дио“, у ше сна-
ест др жа ва за пад не Евро пе осно вао и по-
ма гао тај не ге рил ске ко ман до се, без зна-
ња пар ла ме на та тих др жа ва. У Ита ли ји 
и оста лих се дам др жа ва при пад ни ци ове 
тај не ор га ни за ци је ра ди ли су за јед но са 
те ро ри сти ма и зло чин ци ма, спро во де ћи у 
де ло сво ју за ми сао, као што је, на при мер, 
вој ни пуч у Грч кој 1967, по ку шај атен та та 
на пред сед ни ка Фран цу ске Шар ла де Го ла, 
уби ства опо зи ци о на ра у Пор ту га лу, ис-
тре бљи ва ње Кур да у Тур ској, бом ба шки 
на па ди у Ми ла ну и Ри му де цем бра 1969 
(где је ше сна ест љу ди по ги ну ло, а осам-
де сет ра ње но), екс пло зи ја бом бе ав гу ста 
1980. у Бо ло њи, од ко је је осам де сет пет 
осо ба из гу би ло жи во те, а две ста те шко 
по вре ђе но, се ри ја бом ба шких на па да у 
Бел ги ји осам де се тих го ди на, али су нај ве-
ро ват ни је од го вор ни и за атен тат у Мин-
хе ну на „Ок то бер фе сту“ 1980. го ди не. 
Пр ве кон ту ре по ве за не мре же от крио је 
у ле то 1990. ита ли јан ски ис тра жни су ди ја 
Ка сон по што је, по сле пре стре са слу ча ја, 
оба ве стио ита ли јан ски пар ла мент. Та да-
шњи пред сед ник Вла де, Ђу лио Ан дре о ти, 
био је при мо ран да да при зна по сто ја ње 
ге рил ских је ди ни ца под вођ ством вој них 
тај них слу жби.

�� �� ��� �� ��� �� ���� в� �� ��� �� ��-
�� �� � ��-�?
- По окон ча њу Дру гог свет ског ра та, Ен-
гле зи и Аме ри кан ци кон тро ли са ли су за-
пад ну Евро пу, а Ста љин ис точ ну. Пр ви 
из бо ри у Ита ли ји 1948. го ди не ста ви ли су 
сви ма до зна ња да ко му ни сти мо гу пре-
у зе ти власт; на ро чио је то уоч љи во би ло 
на из бо ри ма ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на, ка да су ко му ни сти осво ји ли из-
ме ђу 27 и 34 про це на та гла со ва. По вра-
так ле ви ча ра био би су про тан до го во ру 
на кон фе рен ци ји у Јал ти, па се по сва ку 
це ну мо ра ло спре чи ти њи хо во пре у зи-
ма ње вла сти. То је био до бар раз лог за 
из во ђе ње тај них опе ра ци ја и ства ра ње 
струк ту ра тај них ар ми ја НА ТО-а у свим 
др жа ва ма за пад не Евро пе. ЦИА и МИ6 
об у ча ва ле су де сни чар ске екс тре ми сте, 

уз ја сне сиг на ле да ће они деј сто ва ти са-
мо у слу ча ју со вјет ске ин ва зи је; ме ђу тим, 
зло у по тре би ли су их да би кон тро ли са ли 
ста нов ни штво и се ја ли страх.

�� ��� �� ��� �� � ��� 	� ��, �� 	� �� �� �	� 
�� �� �� �� �� � ��� 	� ��� �� �� � �� ��в �� 
��� 	��?
- Са мо је у Бел ги ји, Швај цар ској и Ита ли-
ји до шло до ис пи ти ва ња слу ча ја, али се 
бр зо ис по ста ви ло да су у свим др жа ва ма 
осо бе из свих по ли тич ких гру па, укљу-
чу ју ћи и ле ви цу, док су би ли на вла сти, 
би ли уме ша ни у афе ру. По сле то га пре-
стао је да љи при ти сак да се до кра ја са зна 
исти на. Ипак, мо рам на по ме ну ти да сам, 
за хва љу ју ћи ис тра жи вач ком ра ду ита ли-
јан ског Се на та, и сам ка сни је до шао до 
вред них по да та ка о струк ту ри и на чи ну 
ра да опе ра ци је „Гла дио“. По твр ду о по-
сто ја њу тај них НА ТО ар ми ја до био сам 
и од не ких бив ших ге не ра ла али јан се и 
Европ ског пар ла мен та.

�� ��� 	� ���� �� �� �� 	� �� �� �� 	� �� �� 
�� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �
 �� ��-
��� � ��-� � ��� �� 	�?
- Је сам. За мо лио сам порт па ро ла НА ТО-а 
Ли ја Ме кле ни ја да ми до зво ли увид у слу-
чај „Гла дио“. Ка те го рич но ме је од био, ре-
кав ши при том: „Ме ни је не по зна та би ло 
ка ква по ве за ност НА ТО-а са опе ра ци јом 
’Гла дио’“.

 �� �� �� �� �� �� ����� � �� �� �� �� 
��� �� �� �� � ��-� �� �� ���, �� 
� ��� 
�� �� �� �� �� �� �� 	� � �� ��� в� �� в���-
���� �� в� 
�, � � �� 
� ��� �� ��	 �� ��. 
�� �в� �� �� �� �	� �� �� ��� �� � �� �	� �� 
�� ��� �� ���? �� �в� 	� �� �� �� �� �� �� 
� �� �� �� �� ��� �� в� ��?
- НА ТО не гле дaју из истог аспек та ов де на 
за па ду, и на ис то ку. У Не мач кој, Фран цу-
ској и Швај цар ској, то су зе мље ко је до бро 
по зна јем, на ро ду се НА ТО пред ста вља као 
вој на си ла ко ја се бо ри за де мо кра ти ју и 
људ ска пра ва. Ру си ја на НА ТО гле да из 
дру гог угла јер је то за њих вој ни са вез 
ко ји се све ви ше при бли жа ва ру ским гра-
ни ци ма. Ка да пра ти мо раз вој до га ђа ја од 

�� �� �� � � ��� ��, ���� ��� ��� ��� �� ��� � ���� 
	�� �	 �	 �� „��� �	 �� � �� �� �	“

���� �� �� �� �� �� �� ���, �в�� � ��� �� �� ��
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1991. го ди не, за кљу чу је мо да је од стра не 
Гор ба чо ва пру же на је дин стве на шан са да 
се Вар шав ски пакт и НА ТО до го во ре без 
ору жа ног су ко ба, да се Ис точ на Не мач ка, 
ко ја је би ла у Вар шав ског пак ту, ин те гри-
ра у ује ди ње ну Не мач ку. Сма трам да је 
ово био ва жан чин за свет ски мир, али је 
ујед но Гор ба чов ре као и да не же ли да се 
НА ТО да ље ши ри на Пољ ску, Ру му ни ју, 
Бу гар ску… Буш ста ри ји му је то и обе ћао; 
ме ђу тим, као што зна мо, он ни је ис по што-
вао реч. НА ТО се у ме ђу вре ме ну про ши-
рио, и то сва ка ко ни је до бар рас плет до га-
ђа ја јер то ши ре ње НА ТО-а се у по је ди ним 
зе мља ма, ко је су би ле у ин те ре сној сфе ри 
Со вјет ског Са ве за и са да же ле да бу ду 
чла ни це НА ТО-а, спо ра дич но при хва та 
са одо бра ва њем, док са дру ге стра не Мо-
сква ову игру при хва та као сте за ње обру-
ча око ње. Хај де на тре ну так да за ме ни мо 
уло ге, па да ка же мо да је Вар шав ски пакт 
пре жи вео, а да је НА ТО рас фор ми ран, те 
да је Вар ша ва ски пакт пре у зео Фран цу ску, 
Шпа ни ју и Пор ту гал, а да при том не ма на-
ме ру да се за у ста ви, не го хо ће да пре у зме 
и Мек си ко. Не ма сум ње да би Аме ри ка 
схва ти ла да се око ње ства ра обруч. У том 
кон те сту, це ло куп ну по ли ти ку НА ТО-а 
ви дим као кри тич ну, пре све га за то што се 
по сле те ро ри стич ког на па да у Њуjорку 11. 
сеп тем бра 2001, где се још ни је утвр ди ло 
шта се за и ста до го ди ло, овај вој ни са вез 
сма тра угро же ним, па се про кла мо ва ло да 
су све чла ни це НА ТО-а у ра ту. Од та да је 
НА ТО до био ве ћи ле ги ти ми тет, та ко да 
мо гу за ми сли ти да ће уско ро са њи хо ве 
стра не до ћи но ви ци та ти, у ко ји ма ће се 
они по зи ва ти да су ду жни да де лу ју ка да 
је не где у све ту, ре ци мо, угро же на енер-
гет ска без бед ност, или да ће НА ТО док-
три на по пи та њу наф те и га са би ти све 
за сту пље ни ја.

�� �� ��, �� ��� ��� ��, �� �� ��� ����� 
�� �в�� ��� ��
? 
- НА ТО је у про шло сти во дио офан зив не 
ра то ве. Бом бар до ва ло је Ју го сла ви ју 1999. 
го ди не, без ман да та Са ве та без бед но сти, 
ин вол ви ран је у рат у Ав га ни ста ну, и ка-
да оде мо да ље, до ла зи мо до ове го ди не и 
ра та у Ли би ји. У Ли би ји је ман дат дат да 
се кон тро ли ше ва зду шни про стор, а не 
да се ме ња ре жим. Тај ман дат је по том 
од Са ве та без бед но сти про ши рен, ка ко 
би се сру шио ре жим, па са да НА ТО не 
кон тро ли ше са мо ва зду шни про стор, већ 
и коп но, и но ву вла ду. За то и го во рим да 
је ве о ма про бле ма тич но ка ко се НА ТО 
по на шао у по след њих два де сет го ди на, а 
це лу си ту а ци ју мо ра мо са гле да ти у ши-
рем оби му. НА ТО до 1991. го ди не ни је 
во дио ра то ве, све до на па да на бо сан ске 

Ср бе 1995, ко ји, уз гред ре че но, у за пад-
ном све ту ско ро да ниг де ни је ни спо ме-
нут. Ми шље ња сам да Швај цар ска у сва-
ком слу ча ју не при сту па овој али јан си. 
НА ТО ка те го рич но ни је тран спа рент на 
ор га ни за ци ја, већ је то вој на ор га ни за ци-
ја ко ја је до ми ни ра на од Аме ри ке, и ко ја 
не ма по твр ду да је де мо крат ска.  

	� ���� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� �� 
�� �
 ��в �� �� �� в� � �� в�
 ��� ��
� ��, 
�� 
� 
� ���� �� �� �� ��, �� �� ��� �в� �� �� 
�� ��в ��� �� 
� �� � ��� �� ��, �
� ��� �� 
�� ��
� �
� в�� �� �в�� ��� ��в ���� ���� 
�
� �� ��� ��� ��� ��� „��� �� 
�� �� ���-
��
��“, � �� �в� �� �� ��� ��� ��� �
� �� 

�в� в� �� ��� �� �� ��. 	� �� �� �� �в��-
��� �� �� в� ��� �� �� ��� �� ��� �� �� �� 
� 
�� в� 
� �� ��� �в�� �� �� в� �� ��� �� ���-
��� �� �� �� ��� �� �� �� в� ��� ��в� �в� ��� 
�� �� �� �� ��� �� �� �� ��. �� �� �� �� �в� 
�� ��� ��?
- Мо гу ре ћи да по сто ји стра те ги ја на пе-
то сти и да она ни је од ју че. Узми мо са мо 
при мер ка ко је она функ ци о ни са ла у пе-
ри о ду хлад ног ра та. При пад ник, ре ци мо, 
ита ли јан ске вој не тај не слу жбе из ве де 
те ро ри стич ки на пад, а кроз ве шту про-
па ган ду за то де ло оп ту же се не при ја те-
љи из Ко му ни стич ке пар ти је, ак ти ви сти 
ан ти ну кле ар ног по кре та или ми ров ног 
по кре та, а све са ци љем да се по ли тич ки 
ду шма нин дис кри ми ни ше. У ста нов ни-
штву се та да по ја вљу је осе ћај стра ха, са 

прет по став ком да ће из би ти ха ос. На тој 
ба зи стра ха др жа ва та да по о штра ва за ко-
не, као на при мер да уве че од се дам ча со ва 
ва жи за бра на из ла ска, вој ни бу џет се та да 
по ве ћа ва, што опет отва ра мо гућ ност да 
се прав на др жа ва уни шти, и да се уве ду 
дик та тор ска пра ви ла. Ни је ла ко до ка за ти 
да и да нас по сто ји стра те ги ја на пе то сти 
јер се тра го ви зло чи на бр зо уни шта ва ју, 
не при ја тељ се од мах про гла ша ва, ста но-
шни штво ола ко при хва та ту те зу, и он да 
ка да до ђу исто ри ча ри или ак ти ви сти из 
ми ров них по кре та, са на дом да по но во 
ис тра же цео пред мет, то код љу ди иза зи ва 
ири та ци ју, јер они већ има ју ја сну пред-
ста ву на чи јој је стра ни од го вор ност.  

 �� �� ��
� �� �� �� �� � �в� ��? 	
� �� �� 
��� �� ��в �� �
� �� �� �� ���, �� ��� ��� 
� �
� � �в�� ��� 
��?
- На си ље пред ста вља још увек ве ли ки 
про блем. Узми мо са мо при мер Дру гог 
свет ског ра та, где је жи во те из гу би ло 60 
ми ли о на љу ди, нај ве ћи део у Ру си ји. Ка-
да сво јим сту ден ти ма же лим да об ја сним 
ко ли ки је тај број, ја им он да ка жем да иду 
у Фран цу ску, ко ја има то ли ко ста нов ни-
ка, па не ка за ми сле да су сви они мр тви. 
На кра ју ра та, да би све пре ва зи шли, Аме-
ри кан ци су на Ја пан ба ци ли две атом ске 
бом бе, а не тре ба за бо ра ви ти Аушвиц, 
ло гор за уни ште ње Је вре ја. Не бих ре као 
да смо бли зу Тре ћег свет ског ра та по што 
не ма мо исте про бле ме као пред по че так 
Дру гог свет ског ра та. Ипак, мо рам ре ћи 
да је да на шњи свет ве о ма до бро вој но 
опре мљен и снаб де вен. Мо же се ла ко до-
ка за ти узрок на си ља. У рат ној про па ган-
ди, пр во што се ра ди је сте да се на пра ве 
две гру пе, за тим се јед на гру па про гла-
ша ва за ма ње вред ну: узми мо при мер 
Ира на – го во ре за Иран це да су вар ва ри, 
да је Иран ја ко ло ша зе мља, да би под ста-
кли њи хов су коб, да се љу ди ме ђу соб но 
по у би ја ју. Због то га ми из Ин сти ту та за 
ис тра жи ва ње ми ра стал но кон ста ту је мо 
да је бит но да се не де ли мо у ко ло не, јер 
ако то учи ни мо, он да ће дру ги ко рак би-
ти да по сто ји про па ган да ко ја ће ре ћи да 
јед на гру па, на зи ви мо је гру пом Б, ни је 
вред на жи во та − не ка не ста не. Тре ћи ко-
рак, бом бар до ва ње, са мо је ло ги чан сплет 
раз во ја пр ве две го ре на ве де не тач ке, и 
оне су нај ва жни је: зна чи, ства ра ње гру-
па и про па гад но уру ша ва ње. То се са да 
упра во де ша ва са му сли ма ни ма ко ји су 
оп ту же ни за ско ро све те ро ри стич ке на-
па де. Тре ба ло би увек по ла зи ти од то га да 
ве ћи на љу ди же ли да за сну је по ро ди цу, 
да има стал но за по сле ње; и ти љу ди ни су 
на сил ни, не же ле ни ко га да уби ју; 90 про-
це на та свет ске по пу ла ци је ни је на сил но, а 
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тих 10 про це на та, ко ји су уме ша ни у раз-
не на сил не рад ње, они су јед ним де лом и 
џе ла ти и жр тве. Не ко ко је из гу био по ро-
ди цу и сам по ста је на сил ник, та ко што се 
све ти, уби ја дру ге; а оста ли ма је мо зак 
то ли ко ис пран да их мо же мо по сла ти у 
Ирак, и ре ћи да Са дам Ху се ин има уде ла 
у те ро ри стич ком на па ду 11. сеп тем бра, и 
они ће уби ја ти љу де ко је до са да ни ка да у 
жи во ту ни су ви де ли. 
  
��� �� „��� �� ��“ �� ��� ��� �� ��� ��, 
��� ���� �� �� �� �� �� ��� ��� �� �� �� в� 
в� �� �� �� �� �� ���������� �e ����
��e, 
�� �� � �� ��� ��� �� �� ��� ��, ��� �в� �� 
�� ��	� �� �� �� в� ��. �� �� �� ��� ��� �� 
�� ��� �� �� � �� ��� �� ��� в� �� �� �� ��-
��? �� �� �� �� в� ��, �� �� �� в� �� �в� 
в� �� ��� �� �� ��?
- Тре нут но је наф та ва жни ји раз лог за ра то-
ва ње од во де, из раз ло га што се са њом мо-
же ви ше нов ца за ра ди ти: нај бо љи при мер 
је це на ба ре ла од око 100 до ла ра. Са гле дај-
мо про фит из дру гог угла. „Шел“ је у пр вом 
квар та лу ове го ди не имао не то за ра ду од 7 
ми ли јар ди до ла ра, а Са у диј ска Ара би ја је у 
2010. има ла не то за ра ду од 235 ми ли јар ди 
до ла ра. И све оста ле зе мље, по пут Ру си је, 
енорм но за ра ђу ју на про да ји нафт них де-
ри ва та. Код во де то још ни је слу чај, про сто 
за то што код во де, у по ре ђе њу са наф том, 
не ма мо ни при бли жно исте број ке. Ме ђу-
тим, ка да би ишли кроз пу сти њу и та мо 
на и шли на ко фу наф те и ко фу во де, сва ко 
од нас би се опре де лио за во ду, јер је во-
да за жи вот куд и ка мо ва жни ја од наф те. 
Нај ве ћи део во де ши ром све та је мор ска 
во да, чак 98 про це на та, а слат ка во да об-
у хва та са мо 2 про цен та. У по љо при вре ди 
се све ин тен зив ни је упо тре бља ва слат ка 
во да, из ду бо ких зе мља них сло је ва, а ре-
зул тат то га је сма ње ње ни воа во де. За то је 
тач на Ва ша тврд ња да је во да мо гу ћи по вод 
за кон фликт, из про стог раз ло га: да би се 
ко ри сти ла сла на и слат ка во да, по треб на је 
енер ги ја, а он да се по но во вра ћа мо на наф-
ту. Ва жно је схва ти ти да је кон зу ми ра ње 
наф те на гло по ра сло; 1945. го ди не за днев-
ну упо тре бу тре ба ло нам је 6 ми ли о на ба-
чви наф те, док нам да нас тре ба 88 ми ли о на 
ба чви. Ва жно је да зе мље, као што је Швај-
цар ска, те же да бу ду што ма ње не за ви сне 
од нафт них де ри ва та, да ство ре ал тер на-
тив ну про из вод њу енер ги је. У су прот ном 
ће се кон флик ти све ви ше за о штра ва ти. 
Знам да је те шко по мо ћу сун ца, ве тра, ге-
о тер мал них по стро је ња и хи дро е нер ги је 
ство ри ти енер ги ју, али је мо гу ће. 

��� ��� �� �� � в�� ��� в� ��� �� � ���� ��-
��� 
�� ��� ��� �� �� �� �� ��� в� �� �� ��-
�� �� �� �� �� � �� �� ��. �� ���� �� � �� �� 

�� �� в� �� �� ��� �� � �� �� ��� в� ��, �� ��� 
� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� в� � ��-
�� �� ��. �� �� �� ��  � �� ��� �� �� �� �� �� 
��� �� �� �� ��� � �� �� �� �� ��  � �� �� � 
� �� �� 
�? 
- Бал кан је ве о ма по го дан за де ста би ли за-
ци ју, јер је то област у ко јој жи ве на ро ди 
раз ли чи тих ве ро и спо ве сти, и то углав-
ном ка то ли ци, пра во слав ци и му сли ма-
ни. Ка да ме ђу на род ни стра те зи же ле да 
де ста би ли зу ју Бал кан, они на рас по ло-
га њу има ју не две, не го три кон фликт не 
гру пе, са тра ди ци о нал них, вер ских, исто-
риј ских и кул тур них аспе ка та. Нај бо љи 
је при мер Ју го сла ви ја. На ро ди ко ји су 
жи ве ли у њој ни су би ли све сни чи ње ни-
це да ће би ти осла бље ни по сле раз би ја ња 
др жа ве, па су се бр зо раз и шли. Ал бан це 
и Ср бе је ла ко би ло за ва ди ти, по што су 
јед ни пра во слав не, а дру ги му сли ман-
ске ве ро и спо ве сти. Стал но го во рим да 
у ра ту не ма по бед ни ка; то ва жи и за Ср-

бе и Ал бан це. За ми сли мо си ту а ци ју да у 
Швај цар ској, ко ја је тро је зич на др жа ва, 
ре жи ра мо по де лу и кон фликт та ко што 
ће мо ре ћи да се не где де сио ин ци дент, 
ко ји још уоп ште ни је ис тра жен, због ко га 
би у не мач ком го вор ном под руч ју оп ту-
жи ли ста нов ни штво фран цу ског го вор-
ног под руч ја за ши ре ње мр жње, не то ле-
ран ци је и не тр пе љи во сти. Бр же-бо ље се 
ства ра ју гру пе са во ђом на че лу, ког сви 
сле де, и ни ко при том не раз ми шља да 
хлад не гла ве ис пи та цео слу чај. На де ло 
са да по но во сту па ју стра те зи ра та и на-
о ру жа ва ју јед ну стра ну, као што су Аме-
ри кан ци и Ен гле зи ак тив но снад бе ва ли 
ОВК. Не ду го за тим сле ди но ви фи зич ки 
ин ци дент са пр вим мр тви ма (се ти мо се 
Рач ка), ко ји из угла за пад ног ак те ра де-
лу је за па њу ју ће. Чим се све ово од и гра ло, 
на сце ну сту па ју ме ди ји са ве ли ким на-
сло ви ма „Ми иде мо до ле да по мог не мо 

угро же ној стра ни“. Да је цео ин ци дент 
под стак нут кроз по де лу, на о ру жа ње и 
на ви ја ње да се обе стра не по у би ја ју − све 
то на род за бо ра вља. 

�� ���� �� ��� ��� �� в� ��, �� ��� ��� ��� 
��� �� �� �� �в� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��-
�� � 
� �� � ��� �� �� ��� �� �� �в�� 
�� ���� 
�� ��� �� �� �� �� ��� �� в� �� �� ��. 
- Же лео бих да ис так нем ва жну чи ње ни-
цу да је у по след њих две ста го ди на свет-
ско ста нов ни штво по ра сло од јед не до 
се дам ми ли јар ди, или упро шће но, го ди-
шње осам де сет ми ли о на. Исто вре ме но у 
по је ди ним зе мља ма опа да про из вод ња 
наф те: Мек си ко, Ве ли ка Бри та ни ја, Нор-
ве шка, Аме ри ка, Ин до не зи ја; то је та ко-
зва ни „Pe ak Oil“ фе но мен, уз тен ден ци ју 
да је дан до бар део све та све ви ше ула-
же у сво ју рат ну ин ду стри ју, по се ду ју ћи 
атом ске бом бе, би о ло шке бом бе, хе миј-
ске бом бе и ауто мат ско оруж је, ко је и 

ђак мо же упо тре би ти у шко ли. У це лој 
овој си ту а ци ји, ме ни је ја ко бит но да се 
оја ча Ин сти тут за ис тра жи ва ње ми ра. 
На ши прин ци пи ра да у Швај цар ској за-
сно ва ни су на то ме да вој но не на па да мо 
дру ге др жа ве, то је оно што Швај цар ска 
чи ни са сво јом не у трал ном по ли ти ком: 
ни смо уче ство ва ли у ра то ви ма у Ви јет-
на му,  Ира ку, Ав га ни ста ну, Ли би ји и на 
Ко со ву. Је дан од прин ци па је да др жа ве 
ко је су у зо ни де ста би ли за ци је на у че шта 
зна чи стра те ги ја на пе то сти, од но сно, сва-
ки гра ђа нин би тре ба ло да по зна је ову 
ма те ри ју јер чим је зна, ма ње је под ло жан 
ма ни пу ла ци ја ма. Мо ра мо на све на чи не 
те жи ти да жи ви мо у ми ру, у гра ду или 
се лу, да има мо до бре ме ђу људ ске од но се, 
без об зи ра на раз ли ке у со ци јал ној кла си, 
ре ли ги ји ма и је зи ци ма. У су прот ном, ако 
се пре пу сти мо стра те ги ји на пе то сти, сви 
ће мо из гу би ти. 

�� ��� ��� �� �� ��� ��� в� ��� �� � �� �� �� �� �  

� ���� �� �в� ��� 	� �� �� �в�� ��� ��� ��в �� ��в� 

� �� ��� �� ��� �� �� �� ��� �� �� ��� ��, ���  
�
�� ��� ��, 	� �� �� ���� �� ��� �� �� � ��.  
���� в�� �� �� � 
� �� �� ��� �� ��� �� �
� �� 

�� �� в�� � ��� ��: ��� �� ��, �� �� �� ��� �� �� ��, 
��� в� ���, ��� �� ��, �� �� �� �� ��; �� �� �� �� �в� �� 
„Pe ak Oil“ �� �� ���, �� ��� ��� �� �� �� �� ��� �� ��� 
��� �в� �� �в� в� �� ��� �� � �в� �� ��� ��  
�� �� ���� ��, 
� �� �� �� �� ���� ��� ��� ��, �� � �� ��� 
��� ��, �� ��� ��� ��� �� � ���� ��� ��� ���� ��,  
�� �� � ��� �� �� �
� ��� �� �� � ��� ��.


