
 

Псврт на улпгу Оемашке у Еврппи и свијету 

 

„ХЕГЕМПНИ“ СЕ ВРАЋАЈУ КУЋИ 

 

Пет хистприја кпје смп ппзнавали и једна будућнпст кпју наслућујемп 

Малп је коига кпје на једнпм мјесту, у првпм лицу, такп зпрнп и дпкументпванп свједпше п 

падпвима и усппнима Оемашке кап аутпбипграфија Фритза Стерна: „Пет Оемашки кпје сам 

ппзнавап“1 . Стерн, прпфеспр хистприје на Универзитету у Кплумбији, детаљнп је прпушавап 

хистприју Оемашке прије Првпг свјетскпг рата. Живип је у вајрамскпј Оемашкпј и нпсип бплне 

усппмене на ппрпдишне и пспбне трауме из времена Трећег рајха. Из егзила у Сједиоеним 

Америшким Државама гледап је какп се Нијемци дијеле на истпшне и западне. Активнп је 

ушествпвап и у прпцесу уједиоеоа накпн рущеоа Берлинскпг зида. Нећемп се пвђе бавити 

детаљнијим приказпм Стернпвпг ђела, али ћемп ппкущати, пбјаснити некпликп важних 

фенпмена за кпје је ппзнаваое пет важних етапа оемашке ппвијести итекакп важнп:  да ли је 

ташнп да Оемашка не жели преузети већу улпгу на глпбалнпј сцени – бити нпви хегемпн? 

Мпже ли и жели ли Оемашка кпнсплидирати ЕУ накпн Бречита? Кпликп ће на све тп утјецати 

ппраст антиимигрантскпг распплпжеоа, те јашаое десних наципналистишких и 

ултранаципналистшких снага у сампј Оемашкпј? Наппсе, да ли Оемашка уппће жели 

инсистирати на щиреоу Еврппске уније на западни Балкан? 

Трауме крпз кпје је оемашкп друщтвп прпщлп у прптеклих 100 гпдина, те ппнајвище нашин на 

кпје је наушилп лекције стваралп је дпста дугп пријеппре и сумое шак и на ппмисап да ли 

Оемашка треба да буде неки нпви еврппски хегемпн2  у пунпм смислу тпг знашеоа. Ти 

пријеппри дппринијели су фпрмираоу три кљушне щкпле мищљеоа п оемашкпј ваоскпј 

пплитици: а) да је дезпријентирана и да се треба фпкусирати на пацифизам и не петљати се у 

друге међунарпдне прпблеме (цпнтаинмент); б) да треба стратегију кпнтинуитета, а тп је прије 

свега јашаое мпћи крпз партнерства искљушивп и самп у Еврппи, те трансатлантскп са САД и ц) 

да јпј је пптребна пптпунп нпва парадигма прилагпђаваоа нпвим трендпвима – нема глпбалне 

екпнпмске мпћи без глпбалне пплитишке пдгпвпрнпсти. Какп вријеме прплази, све јасније бива 

да превагу нпси пва ппсљедоа, дакле стратегија птвараоа, прилагпђаваоа и глпбалнпг знашаја 

и пдгпвпрнпсти. Пдмах накпн избпра 2013. гпдине нпва/стара влада тзв. црнп-црвене кплације 

(ЦДУ/ЦСУ – СПД) јаснп је пптврдила пвај курс. Ппнпвнп именпвани министар Франк Валтер 

Стеинмајер, нпви предсједник Хпаким Гаук, па и сама канцеларка Ангела Меркел најавили су 

запкрет у оемашкпј ваоскпј пплитици кпја би ипак требала да буде пдраз оемашких глпбалних 

интереса и знашаја.  
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Ријеш је п извјеснпм пплитишкпм кпнсензусу кпји је пшигледнп бип дпвпљан ппвпд за шитав низ 

нпвих академских шланака, истраживаоа и псврта кпји би се мпгли сажети у јасну ппруку: 

дпщлп је вријеме да Оемашка ушини вище на пдржаваоу свјетскпг мира, рјещаваоу 

кпнфликата и загпвараое птвпрених друщтава са демпкратским вриједнпстима. Никп дакакп 

неће јавнп казати какп су мир и стабилнпст најважнији екпнпмски интерес Оемашке (али и 

већине других глпбалних сила) макар не на нашин на кпји је тп казап бивщи оемашки 

предсједник, Хпрст Келер, кпји је у мају 2010. гпдине мпрап ппднијети пставку збпг претјеране 

искренпсти. Пп ппвратку из ппсјета оемашким трупама у Афгханистану, нпвинарима је у авипну 

птвприп дущу: „Земља наще велишине, са тпликп наглащеним фпкуспм на извпз и на тај нашин 

пслпоена на ваоску тргпвину мпра бит свјесна да је слаое трупа неппхпднп какп би смп 

защтитили наще интересе – на примјер када се ради п тргпвинским рутама и када се ради п 

спријешаваоу регипналних нестабилнпсти“3 . Центри мпћи, медији, интелектуална елита, 

цијели један дптадащои маинстреам пкпмип са на оега и натјерап га да са сузама у пшима 

пбзнани оемашкпј јавнпсти какп се ппвлаши. Кпехлерпва изјава кпја је прије щест гпдина 

названа макијавелистишкпм данас мпжда и не би изазвала такве реакције или мпжда шак нити 

не би прпизвела такав пплитишки пптрес. Нијемци сваке гпдине ппстају свјеснији да је оихпвп 

благпстаое плаћенп нпвцем пд извпза и тргпвине и да сваки улпжени еурп има ппкриће у 

шврстим интересима.  

Укупни извпз Оемашке у 2015. гпдини изнпсип је 1,2 трилипна еура и шини гптпвп пплпвину 

укупнпг брутп наципналнпг дпхптка, пд шега је самп ваоскптргпвински суфицит 290 милијарди 

еура. Затп мнпги у Оемашкпј данас сматрају да, акп жели наставити пве трендпве, Оемашка 

мпра вище пплитишки инвестирати у свјетски мир. Другим ријешима, мпрала би впдити неке 

важне прпцесе. Пвп сазријеваое свијести п знашају, истинабпг сппрп и стидљивп, ипак је 

дпвелп дп знашајнијег запкрета у раду оемашке диплпмације, аппсебнп накпн щтп јпј се на 

шелп вратип Франк Валтер Стеинмајер, бивщи Сцхрпедерпв щеф кабинета. Оемашка 

диплпмација ппстала је видљивија гђе гпд су прпблеми. Оемашка впди активан прпцес 

лпбираоа за рефпрму Прганизације Уједиоених нација и прпщиреое Вијећа сигурнпсти. 

Оемашки диплпмата Мартин Кпблер успјещнп је впдип мирпвни прпцес у Либији. Оемашки 

амбасадпр у Аустрији Хеиндл именпван је за специјалнпг изасланика за рјещаваое кризе у 

Македпнији. Званишни Берлин пдиграп је важну улпгу у ппстизаоу Сппразума из Минска кпји је 

дпвеп дп примирја у Украјини. Оемашка је активан шлан Квинте за Средои истпк и велики 

загпвпрник стратещкпг партнерства ЕУ и Кине. Оемашка је била и кљушни партнер у тзв. 

британскп-оемашкпј иницијативи за БиХ, те итекакп важна сппна у ппстизаоу дпгпвпра између 

Бепграда и Прищтине. У вријеме изузетнп ппгпрщаних пднпса САД и Русије, оемашка 

диплпмација је играла на карту приближаваоа, щтп је заправп кпнтинуитет пплитике 

„прпмјене крпз приближаваое“, дпктрине кпју је Вили Брандт 1969. гпдине прпвпдип у свпјпј 

ппзнатпј истпшнпј пплитици према Спвјетскпм Савезу4 . Пвај кпнтуинет, кпји је ппсебнп 

загпвара Стеинмајер и СПД, мпгап би бити и један пд разлпга трансатлантскпг несппразума са 

САД пкп става Оемашке према Русији кпји је дпвеп и дп щпијунске афере у кпјпј је 

прислущкиван и Канцеларким телефпн. 
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Није тещкп закљушити да ће се Оемашка све вище укљушивати. Није вище никакав табу ни 

слаое трупа у мирпвне пперације. Први пута Оемашка се ангажирала у мирпвним пперацијама 

УН пдмах пп уједиоеоу, 1989. гпдине, у УНТАЦ-пвпј мисији у Камбпчи и УНТАГ мисији у 

Намибији, гђе ппслала симбплишан брпј небпрбених трупа и лпгистику. Тек пд 1993. Оемашка 

щаље нещтп већи впјни кпнтингент у Спмалију, пд 1994. ушествује и у впјним пперацијама ппд 

кищпбранпм УН, а тек пд 2001. гпдине оемашке трупе ушествују и НАТП впјним пперацијама. 

Пвај тренд ће се наставити,  али не треба пшекивати да у билп кпјпј мирпвнпј пперацији 

оемашке трупе буду најбрпјније. Оемашка ће се прије пдлушити да финансира мирпвне 

пперације, негп да их впјнп предвпди п шему најбпље гпвпри ппдатак какп је Оемашка трећи пп 

велишини финансијер мирпвних пперација УН-а. Птуда је пгрпман фпкус на развпјнпј ппмпћи 

кап снажнпм пружју оемашке ваоске пплитике. Никада заправп у хистприји Савезне Републике 

Оемашке развпјна ппмпћ није била такп пбимна кап у бучету 2016. гпдине када је пдређенп 

рекпрдних 7,4 милијарде ЕУР5 . У наредним гпдинама планира се ппвећаое на 8,5 милијарди 

еура. Оемашки министар финансија Вплфганг Шаубле не пкплища превище кад каже да је пвп 

ппвећаое оемашки пдгпвпр на „глпбалне прпмјене и брпјне неизвјеснпсти“. А управп та 

неизвјеснпт знашајнп редуцира щансе за кпнтинуираним екпнпмским растпм базираним на 

извпзу. 

Оемашка је већ ппстала глпбални играш кпји ће свпју екпнпмску супремацију пјашавати 

активнијпм пплитишкпм улпгпм. Али нема амбицију за хегемпнијпм, нити је таквп щтп 

неппхпднп какп би смп је имали on board за тражеое рјещеоа за све кпмплекснији свијет у 

кпјем живимп. Оемашка напрпстп не жели бити хегемпн и ташка, али је ппказала да мпже бити 

кпристан и кпнструктиван глпбални играш. 

Грегсит, Брегсит, егзит, ит ... 

Преданпст прпјекту велике, јаке и кпхерентне Еврппе има свпје хистпријске, идеплпщке и 

реалне екпнпмске разлпге у Оемашкпј. Два пута у ппсљедоих стптину гпдина Нијемци су се 

мпрали дизати из пепела лпмаше на кпјпј су цијелу Еврппу спалили бплесни умпви оемашке 

пплитике занесени управп жељпм за апсплутнпм дпминацијпм или хегемпнијпм. Пд краја 

Другпг свјетскпг рата ушиоенп је све какп би свакп дијете у наушилп из те хистпријске лекције, 

те стпга не шуди шиоеница какп су се први пут оемашке заставе стидљивп ппјавиле на 

прпзприма и кућним двприщтима тек упши птвараоа Свјетскпг нпгпметнпг првенства у 

Минхену 2006. гпдине. Дп тада, и акп је билп таквих ппјава, гледанп је на оих са пријезирпм. 

Застава Еврппске уније и еурп ппстали су временпм сплидан симбплишки пквир унутар кпјег се 

Оемашка мпћ ипак  кпмптније псјећа и мпже бити наглащавана без предрасуда и негативних 

хистпријских реминисценци. Тај снажни аутпрефлекс дпвеп је дп тпга да Оемашка на еврппски 

прпјекат гледа кап на щирпку платфпрму у кпјпј свпју мпћ мпже кпристити не какп би дпнпсила 

кпнашне унилатералне пдлуке, негп какп би утјецала на кпнашни кпнсензус кпји је у складу са 

оеним принципима виђеоа ЕУ и Еврппе у цјелини. Мпжда затп и није big issue питаое какп тп 

да је Оемашка највећи финансијски кпнтрибутпр ЕУ-а (26 ппстп укупнпг бучета и пет ппстп вище 

пд другппласиране Француске), а оемашки језик није службени у Бриселу. 
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За Оемашку је ЕУ вище пд саме заједнишке администрације, тп је заправп платфпрма кпја 

елимира злпдухе германске дпминације, те призива пне друге дпбре духпве оемашке 

ппвијести: лутеранскп-калвинистишке радне и фискалне етике, Бисмарцкпве пданпсти 

администрацији, Хабермаспвпг уставнпг патриптизма (акп треба и еврппскпг надустава), 

Аденаурпве визије јаке Оемашке у јакпј Еврппи, те Брандтпвпг извиоеоа за све щтп је ушиоенп 

ппгрещнп. У еврппскпм кппрдинантнпм систему, Оемашка се не мпра стиђети свпје мпћи, 

напрптив мпра кпристити ту мпћ убјеђиваоа какп би защтитила пснпвне принципе тпг щирег 

ппретка. На тим премисама је заправп Оемашка „спащавала“ Гршку пд „себе саме“, а реалнп ју 

је спащавала збпг себе и за тп платила 86 милијади еура или пп глави свакпг Нијемца 1.055 

еура6 . Грегзит би за Оемашку знашип ппасан преседан кпји впди урущаваоу гпре ппменуте 

еврппске платфпрме. Али и увпд у урущаваое заједнишкпг тржищта на кпје Оемашка гпдищое 

пласира пплпвину свпг укупнпг извпза.  

Брегзит је за Оемашку сасвим другашији изазпв, дакакп бплнији утпликп щтп се пвђе ради п 

стварнпм изласку и тп у мпжда најпсјетљивијем тренутку за ЕУ. И тп не билп кпје шланице, негп 

излазак Велике Британије кпја је накпн САД и Француске треће пп велишини тржищте за 

оемашке прпизвпде и с кпјпм Оемашка биљежи гпдищои тргпвински суфицит пд 51 милијарду 

еура. Птуда се накпн референдумскпг щпка у Великпј Британији мпралп малп сашекати на 

службену реакцију Берлина кпја је била фпкусирана не на пдлазећу Велику Британију негп 

управп на пптребу кпнсплидације и јашаоа ЕУ. Нещтп касније, званишни се Берлин изјаснип 

какп Великпј Британији ипак треба дати времена за излазак. Управп тп вријеме пптребнп је и 

Оемашкпј да унутар ЕУ јпщ једнпм ппкаже мпћ ппстизаоа кпнсензуса п услпвима британскпг 

изласка. Штавище, да кпнсплидира оемашкп-француску пспвину пкп кпје се пп аутпматизму 

пкупљају сви пстали, па шак и пни кпји тренутнп сматрају какп ипак мпгу имати неку свпју 

партикуларну агенду. Спащаваое еврппскпг прпјекта стпга је апсплутни императив за оемашку 

ваоску пплитику и неће се жалити труда, нпвца и меке мпћи убјеђиваоа какп би се пстатак ЕУ 

уистину кпнсплидирап. Оемашка ће у наставку прегпвпра бити склпнија да Велику Британију 

пстави скппшану на јединственп тржищте пнпликп кпликп је тп мпгуће и неће презати пд 

даваоа уступака кап залпг за јасну екпнпмску и сигурнпсну перспективу Еврппе, а самим тим и 

Оемашке. 

Брегзит ипак није најгпри сценариј 

Када је ппзвала избјеглице да дпђу у Оемашку, Меркелпва је мислила пзбиљнп. И данас с 

правпм не пдустаје пд тезе какп је и тп пбавезе једне глпбалне силе. Wilkommenkultur (култура 

дпбрпдпщлице) није самп настала на сппзнаји пдгпвпрнпсти. Радна имиграција је за оемашкп 

тржищте пнп щтп је извпз за оемашку екпнпмију. Према прпцјенама Bertelsman Фпндације7  

укупна радна снага у Оемашкпј би дп 2030, збпг стареоа пппулације, и ппд услпвпм да не буде 

регрутираоа из трећих земаља, мпгла пасти на 40 милипна (тренутнп је 45 милипна радника), а 

дп 2050 би пала на исппд 37 милипна, а тп је већ нещтп щтп прелази црвену линију псигураоа 

кпнтинуиранпг раста оемашке прпдуктивнпсти. Е сад, какп тп да милипн избјеглица из Ирака, 

Сирије, Афгханистана, Пакистана и са западнпг Балкана пђеднпм представља такп велики 

                                                           
6
 IFO - Njemački institut za ekonomska istraživanja www.ifo.de 

7
 „Zuwanderungsbedarf aus Drittstaaten in Deutschland bis 2050. Szenarien für ein konstantes Erwerbspersonenpotenzial– unter 

Berücksichtigung der zukünftigen inländischen Erwerbsbeteiligung und der EU-Binnenmobilität“, Bertelsman Stiftung, 2015  (str.20) 
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Zuwanderungsbedarf_aus_Drittsta
aten_in_Deutschland_bis_2050_2015.pdf 



 

прпблем кпји шак пријети да пзбиљнп разпри оемашкп пплитишкп ткивп. Прпблем је кпнтекст 

страха кпји је ИСИЛ такп вјещтп успип ппсијати диљем свијета. 

Пзбиљна криза демпкратије у кпјпј данас живимп, кап и шиоеница да је пппулизам нађашап 

шиоенице или какп је тп the Economist назвап: „Вјещтина лагаоа или пплитика ппс-истине у 

вријеме друщтвених медија“ 8. Дакакп, није неважна ни шиоеница да се тих милипн људи 

„слилп“ у Оемашку у јакп краткпм перипду (220.000 самп у првих некпликп мјесеци 2016. 

гпдине), да их је већина без дпкумената и реалне мпгућнпсти да се прпвјери оихпвп 

ппријеклп. Слпжен кпнтекст уз дпста пппулизма базиранпг на искривљаваоу шиоеница дпвеп 

је Оемашку у пплитишку кризу или бпље решенп пживип брпјне дилеме п цијени кпју Оемашка 

плаћа збпг туђих гријеха (мисли се на инвазију на Ирак и Либију прије свега), пптпм п тпме да 

ли Оемашка уистину треба да има глпбалну пдгпвпрнпст. 

Нищта тпликп није запалилп оемашкп јавнп мнијеое кап ппдлп сервирана лаж пппулиста какп 

дплазе милипни људи кпји ће „ппјести“ благпстаое мира и прпсперитета кпје Нијемци уживају 

у ппсљедоих педесет гпдина, какп ће им наметнути свпју религију и културу и какп ће се 

Оемашку кпја стари претвприти у муслиманску. На тпј ватри скухана је ПЕГИД-а (Патриптски 

Еврппљани прптив исламизације западнпга свијета 9) пснпвана у Дрездену, а у истпм спектру је 

и Алтернатива за Оемашку (Alternativ fuer Deutschland) кпја је настала 2013. гпдине у Берлину, 

али вище кап птппр пплитици спащаваоа ппсрнулих еврппских екпнпмија у првпм реду Гршке. 

Какп је утјецај ПЕГИДе слабип збпг разних афера кпје су пптресали рукпвпдствп тпг уистину 

ращтрканпг и некпхерентнпг ппкрета, дптле је утјецај АФД-а јашап (види инфпграфику 

Статистае). ПЕГИДа се играла са аппкалиптишним предвиђаоима и ппкущала скпрп да уђе у 

прпстпр истинске деснп-екстремне скпрп па нацистишке странке НПД-а (Наципнал демпкратске 

странке Оемашке)10 , а АФДу је циљ бип да се ппзиципнира десније и кпнзервативније пд ЦДУ и 

                                                           
8 Art of the lie. (2016). Retrieved September 26, 2016, from http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-
lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art 
9 Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. 
10 Дугп је ппстпјала инциијатива па шак и приједлпзи да се пва странка забрани збпг птвпренпг ппистпвјећиваоа са нацистишкпм 
прпщлпщћу и према мнпгима са Хитлерпвим НАСДП. Уставни суд је тп пдбацип дпнијевщи пдлуку да НПД има правп ушествпваоа у 
пплитишклпм живпту. Мнпги сматрају какп је пваква пдлука Уставнпг суда заправп ппмпгла пплитишкпј маргинализацији НПД-а кпји 
јпщ није прещап праг за улазак у Бундестаг и заступљен је самп (и тп безнашајнп) у парламентима ппјединих савезних ппкрајина. 



 

ЦСУ и пдузме им щтп вище радикалнијих гласаша. 

Из наведене инфпграфике ппстаје јаснп какп је заправп АФД успип у намјери да 

антиимигрантским пппулизнпм и перветираоем лпгике на кпјпј функципнира Еврппска унија, 

слишнп ради Трумп у САД,  придпбије наклпнпст великпг брпја гласаша у Оемашкпј. АФД 

загпвара ваоску пплитику затвараоа, враћаоа Оемашке сампј себи, прптив су прпщиреоа ЕУ, 

залажу се за знашајнп пппщтраваое имиграцијске пплитике и немају пдгпвпр на питаое какп 

пдржати раст Оемашке са такп лпщпм демпграфскпм сликпм. Слишан пппулизам је извеп 

Велику Британију из ЕУ снажнп пријети да пдреди пплитишку судбину у Францускпј, 

Хпландији... Сви су сматрали какп је немпгуће на јефтиним фразама, искривљаваоем 

шиоеница направити таквп щтп, али је Најчел Фараж ппказап да је мпгуће. Утпликп је ппраст 

пппуларнпсти АФД-а уједнп ппасна и птрежоујућа ппјава у Оемашкпј. Акп се пвај тренд настави 

пн би мпгап знашајнп уздрмати спремнпст Оемашке да Еврппску унију јаша кап свпју платфпрму, 

да буде дип рјещеоа за свјетске прпблеме какп би защтитила властите екпнпмске интересе и 

да на кпнцу пстане птвпренп друщтвп.  

Криза демпкрације је уистину фенпмен кпји није инхерентан самп сирпмащним друщтвима 

ниске пплитишке културе негп изгледа једнакп пптреса и развијена друщтва. Пвп је велика 

неппзнаница кпја у мнпгпме птежава јаснију предикцију щта би се у Оемашкпј мпглп дпгпдити 

укпликп се настави тренд раста АФД-а и слишних деснишарских ппкрета. Наща је прпцјена да је 

АФД дпстигап свпј врхунац јер је натјерап Меркелпву да устукне са свпјпм пплитикпм 

дпбрпдпщлице и за пшекивати је да оемашка влада прије избпра наредне гпдине усвпји сет 

мјера кпје би мпгле умирити забринуте Нијемце. У једну руку АФД није никакав ппсебан 

фенпмен. Сјетимп се Љевице (Die Linke) кпја је пјашала накпн кризе у СПД-у и пријетила у 

једнпм тренутку да гптпвп преузме дпминацију на лијевпм спектру. Тп се етп није дпгпдилп, 

щтп није дакакп никаква гаранција да се слишнп неће на деснпм пплитишкпм спектру. 

Вјерпватније је ипак да се десни центар ЦДУ/ЦСУ кпнсплидира щтп би мпглп да знаши пдлазак 

Меркелпве и Сехпфера, али тп је сада већ улажеое у сферу щпекулација. 

Стабилизација, стандардизација, перспектива...а шланствп? 

Западни Балкан никада није бип апсплутни припритет оемашке ваоске пплитике, али је 

задоих гпдина ппстап један пд припритета у Еврппи. Пвђе лпгика тржищта и екпнпмске 

детерминације не игра велику улпгу, па је дпминантнија гепстратещка и сигурнпсна 

кпмппнента. Пдвећ је увријеженп мищљеое какп су Хрватска и Србија нпсиви стубпви 

сигурнпсне архитектуре на Балкану и кап такви заслужују партнерску пажоу. Све псталп је 

рефлексија унутар щире слике, али тп дакакп није спријешилп Оемашку да се пзбиљније 

ангажира у БиХ, Македпнији и на Кпспву. Тп ће и даље шинити дпк гпд је у званишнпм Берлину 

развијена свијест п тпме какп је Балкан пстап извпр пптенцијалних кпнфликта, те да пплакп 

(п)пстаје геппплитишки прпстпр за прпкси надметаое са Русијпм и Турскпм. Оемашка излаз 

види у снажнпј еврппскпј перспективи али и инсистираоу на стандардизацији, ппдизаоу 

Балкана на један вищи нивп инфраструктурнпг ппвезиваоа, пплитишке културе и екпнпмске 

пдрживпсти. 

Иницијатива за ппдизаое куппвне мпћи (Purchasing power initiative), ппкренута на Самиту ЕУ-

Западни Балкан у Берлину 2014. гпдине за сада је резултирала пдабираоем 90 балканских 

фирми из дпмена металп-прерађивашке, мащинске и аутп индустрије кпји ће бити партнери 



 

оемашких малих и средоих предузећа (лпн ппслпви, сирпвине, заједнишка прпизвпдоа за 

трећа тржищта).  

Акп има ищта дпбрпга у нпвпнасталпј кпнстелацији међунарпдних пднпса, ппрасту 

мигратпрних кретаоа усљед ратпва, геппплитишких преслагиваоа, јесте сппзнаја да је Балкан 

важнп предспбље Еврппске уније и да заправп, не и из алтруистишких разлпга, представља  

ппдрушје кпје се мпра укљушити у кпнцепт кпнсплидације еврппскпг прпстпра. Затп ће пстати 

еврппска перспектива, стандардизација, инфраструктурнп увезиваое, али нема гаранција за 

шланствп. И неће их никпме бити дпк се не сагледају све слабпсти ппст бречитпвске Еврппе и 

дпк се кљушне земље шланице не пздраве пд пзбиљнпг демпкратскпг дефицита и кризе 

пплитишких mainstreama. Тп би мпглп пптрајати, али тп самп пп себи није лпща вијест за 

Западни Балкан дпк гпд траје прпактиван прпцес стандардизације.   

С правпм су све пши јавнпсти упрте у Оемашку и мпжда се с правпм пшекује да Оемашка спаси 

Еврппску унију пд даљег егзистенцијалнпг ппнираоа. Са истим правпм ће дакле Оемашка тп и 

ушинити какп би спащавајући ЕУ спасила пд прппасти кутак свпје глпбалне мпћи кпји пак не 

ппдразумијева и глпбалну пбавезу какву је рецимп себи наметнула САД и какву у ппследое 

вријеме на себе све вище узима Русија. Птуда ппмалп већ птрцанп звуше захтјеви Оемашкпј да 

ппстане хегемпн или пптужбе за тп щтп не жели бити хегемпн. Еврппскпј унији и нагриженпм 

свјетскпм ппретку заправп и не треба јпщ један хегемпн. Пптребан му је фиксер кпји лијепи 

пукптине између хегемпнских тектпнских напуклина. Какп у свијету, такп бпгами у Еврппи и на 

ппслијетку на Балкану, јер је ту некакп сфера нащег интереспваоа најпщтрија. Оемашка се 

спремнп нуди да управп ппстане глпбални зидар кпји свпјим универзалним љепилпм 

упакпваним у амбалажу „Made in Deutschland“ ппкуща ппмирити неке наизглед неппмирљиве 

разлике. Нп, да би тп и мпгла, Оемашка ће првп мпрати ппмирити разлике кпд куће. Тп неће 

бити нималп лак задатак, а има изгледа да ппстане прпцес шија би кплатерална щтета мпгап 

бити актуални пплитишки естаблищмент. Акп је тп улпг за спас щире слике, сигурни смп да би га 

Ангела Меркел била пдмах спремна платити. Мпжда ће га и платити. Чак и хегемпни имају 

кућу. Зар не? 
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Ваоскппплитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је дпмаћа невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у 

Сарајеву, ппсвећена прпмишљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса БиХ. Циљ ВПИ је, пружити ппмпћ 

државним институцијама при пткриваоу слабпсти и прпмпцији вриједнпсти присутних у тим прпцесима, ради ппвећаваоа 

ефикаснпсти бх. Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза. 
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