
 
 

 

Осврт Ваоскппплитичке иницијативе БХ  

 

У ПРЕДВЕЧЕРЈЕ АМЕРИЧКИХ ПРЕДСЈЕДНИЧКИХ ИЗБОРА 

 

Псми нпвембар 2016. гпдине неће бити упамћен кап неки ппсебан дан за Американце, макар 

Сједиоене Америшке Државе и дпбиле прву предсједницу у свпјпј ппвијести. Тп се неће десити 

шак ни акп америшки предсједник ппстане кпнтрпверзни бизнисмен, екстравагантни забављаш 

и невјерпватни пппулиста кпји је пд предсједнишке кампаое успип направити reality show. Први 

пут не мпрамп шекати крај избпра у пвпј свјетскпј сили да би смп се изненадили, пбрадпвали 

или растужили, будући да су се мнпге прелпмне ситуације, преседани и питаоа пд ппвијеснпг 

знашаја десили већ тпкпм избпрне кампаое.  Америка кпја је дугп важила за стуб слпбпде, 

melting pot, те птвпренп друщтвп једнаких щанси идеплпщки се ппдијелила кап никада дп сада. 

Дпбар дип Американаца, на жалпст, клицап је разпшаравајућим трумпизмима, какп треба 

забранити муслиманима да уђу у САД; треба направити зид према Мексику; да је Пбама 

ствприп ИСИЛ и није да уппће Американац или да се САД треба бавити спбпм, а не кризама у 

свијету. И да ствар буде јпщ и гпра, накпн щтп је прпцурип снимак са примитивним изјавама п 

женскпм рпду кпји је критикпвалп шак ппла оегпве Републиканске странке, Трaмп у 

истраживаоу јавнпг мнијеоа не запстаје мнпгп за Цлинтпнпвпм. Није ли шуднп да шпвјек са 

дугпм листпм скандалпзних пптеза и изјава пђеднпм уз немалу ппдрщку узима себи за правп 

да дпвпди у питаоу ишији кредибилитет, па такп и кредибилитет свпје прптукандидаткиое? У 

силнпј жељи да щпкирајући јавнпст прибави щтп већу ппдрщку пних кпји ће се пдущевити 

таквим радикалним пптезима, Трaмп свјеснп и драстишнп нарущава узусе ппнащаоа у 

кампаои, устаљене, иакп неписане, праксе и нпрме ппнащаоа. Трaмп је већ сад наметнуп нпву 

пплитишку културу, кпја је ближе кпнфликту негп кпмпрпмису, пплитишку културу ппђеле, 

страхпва и мржое, кпја ће без пбзира на исхпд избпра имати утицаја и на америшку 

демпкрацију и оен квалитет. 

У силнпј жељи да „сруще“ Пбаму, Републиканци су неппрезнп ствприли идеплпщкп шудпвищте 

кпје не самп да пријети да ппдијели друщтвп, негп щтавище да унищти пснпвне америшке 

вриједнпсти с кпјима су се милијарде људи щирпм свијета радп идентифицирале. Тп ће 

итекакп пставити ппсљедице на америшку ваоску пплитику кп гпд да ппстане нпви 

предсједник, а пставиће и трајни траг на унутращое пднпсе и ппдjеле у америшкпм друщтву. 



 
 

 

Иакп је Хилари Kлинтпн, нарпшитп у другпм дијелу кампаое, успјела наметнути дискурс 

заснпван на аргументима, шиоеницама, и ђелимишнп надпмјестити празнине у властитпм 

нарущенпм кредибилитету крпз пдлишнп припремљене наступе на три јавне дебате, дпбар дип 

Американаца у Kлинтпнпвпј и даље не види каризму, нпву идеју, лидерствп, а мнпги јпј 

замјерају траљав пднпс према службенпј дпкументацији ппзнатији кап е-маил афера. Премда 

их је ппзвап да јпј дају ппдрщку и сам свјестан преппасне алтернативе, већина присталица 

сенатпра Берниja Санадерса, љевишара међу демпкратима, не види у бивщпј државнпј тајници, 

првпј дами и сенатприци из Оујпрка вјерпдпстпјнпг лидера. Kлинтпнпвпј су се ппмалп пбиле п 

главу интензивне негативне кампаое кпје је впдила за вријеме нпминацијске кандидатуре 

прптив Барака Пбаме 2008., кап и прптив Берниja Сандерса пве гпдине. Непријатељи кпје је 

беспптребнп ствприла на тај нашин, тещкпм мукпм су се пдлушили да јпј пруже ппдрщку у 

кампаои прптив Трaмпа. Пресудни фактпр за ту ппдрщку бип је и сам Трaмп, јер су се мнпге 

демпкрате пдлушиле да стану здущнп иза Kлинтпнпве из прпстпг разлпга да би спријешили 

дплазак Трaмпа на власт. 

Пву предизбпрну кампаоу карактеризира јпщ један преседан, а тп је укљушиваое ФБИ-а у тпк 

кампаое – без пбзира да ли тп има или нема пплитишку ппзадину. Анкете ппказују да је на 

ппређељеое бираша већ утицалп писмп директпра ФБИ-а Чејмса Кпмија кпјем једанаест дана 

пред избпре пбавјещтава Кпнгрес п ппстпјаоу нпвих е-маил ппрука, кпје су пснпв за ппкретаое 

истраге прптив Kлинтпнпве, щтп је пживјелп Трaмппву ппзицију у предизбпрним анкетама и 

далп му пдређену преднпст. Лидер маоине у Сенату, Хери Рид, пдмах је пптужип Кпмија да 

ппкущава утјецати на исхпд избпра, ппгптпвп имајући у виду да је писмп кпје је упутип 

Кпнгресу врлп уппћенп и дпвпди у питаое пснпванпст оегпвих пптужби. 

Сценариј за 20. јануар 2017.године 

Америшки устав и закпни јаснп прпписују кпраке накпн 8. нпвембра. Акп ппбиједи Трaмп, оегпв 

транзицијски тим ће на распплагаоу имати два и пп мјесеца да сними стаое у свим 

институцијама и да припреми преузимаое кпје ппшиое пплагаоем заклетве 20. јануара 2017. 

Републиканци, кпји тренутнп шине већину у Кпнгресу, мпрат ће да испуне пшекиваоа бруталне 

Трaмппве кампаое пбиљежене неблагпнаклпнпщћу према усељеницима, мизпгинијпм, 

прптекципнизмпм, интрпвертнпм ваоскпм пплитикпм те заступаое бескрупулпзних принципа 

најпкрутније верзије неплибералне екпнпмије. 

Америка кпја је тпкпм ппвијести највище прпфитирала пд усељеника, птвпренпсти и 

инпвативнпсти сваке врсте,  претвприт ће се у свпју супрптнпст. Тп је сценарип кпји у великпј 



 
 

мјери ппдсјећа на Брегзит – гласашима кпд кпјих се ствприп пгрпман птппр према 

есаблищменту генералнп, према држави и систему, дата је прилика да тп ппкажу крпз избпр 

кандидата кпји им је пласирап теприје завјере кпје хране оихпву мржоу и страхпве. А Хилари 

Kлинтпн је управп прпизвпд тпг естаблищмента и оегпв најрепрезентативнији примјерак. Стпга 

је пправдана бпјазан да америшки избпри прпизведу исти ефекат изненађеоа, кап щтп је тп 

бип слушај са Брегзитпм, и да на избпре изађу у највећем дијелу пни бираши кпји свпје 

незадпвпљствп желе исказати дајући глас ппцији кпја пбећава да ће срущити ппстпјеће стаое. 

И Трaмп сам је пбећап да ће пви избпри бити „Брегзит пута пет“. 

У таквпј кпнстелацији, америшка ваоска пплитика бит ће фпкусирана на саму себе јер ће кап 

никад прије бити детерминирана лпщим унутароим пднпсима - снажна идеплпщка ппдjела и 

предсједник кпјег презире барем пплпвина Американаца, кпји је птвпренп вријеђап 1,7 

милијарди муслимана на свијету. Тещкп да би у таквпј кпнстелацији уппће мпглп бити мјеста за 

БиХ, западни Балкан па шак и Еврппу. На страну све пнп щтп се тише свпјеврснпг насљеђа 

kлинтпнизма - пд интервенципнизма у хуманитарне сврхе дп унилатералнпг 

мултилатерализма кпји је пбиљежип и мандат предсједника Пбаме. 

Акп се пак ппсрећи, те САД дпбије прву предсједницу, транзицијски тим Хилари Kлинтпн мпрат 

ће се припремити за супшаваое са пним щтп је и сам Пбама у пплитишкпј „пппруци“ назвап 

„парадпкспм прпгреса“. Никада бпља екпнпмска ситуација, а никада маое вјере Американаца 

у пплитишки систем и мпгућнпст равнпмјернијег расппреда бпгатства. У вепма кпмплекснпј 

америшкпј екпнпмији тп је лакще казати негп урадити и затп ће администрацији предсједнице 

Kлинтпн враћаое тпг ппвјереоа бити итекакп важнп. Бит ће супшена са републиканскпм 

већинпм у Кпнгресу и дпбрим дијелпм Американаца кпји пп Трaмппвпј матрици сматрају какп 

јпј је „мјестп у затвпру“. Kлинтпнпва ће им мпрати дати щансу да се предпмисле и увјерити их 

да избпри нису намјещтени. Јер, за пшекивати је да ће Трaмп приредити јпщ једну сензацију и 

пдбити признати ппраз, те да ће избпре прпгласити намјещтеним. Екпнпмска динамика 

Пбамине администрације мпже бити настављена самп акп се дпкину прптурјешнпсти 

глпбализације и ту се пшекује пд САД да ппведу пдлушнију акцију. 

Вањска политика и геополитичко преслагивање 

Иакп је дп избпра псталп маое пд седам дана, америшка пплитишка сцена јпщ увијек мпже 

дпживјети знашајне пптресе, кпји би мпгли бити пресудни у пдабиру будућег предсједника или 

предсједнице. Накпн щтп је пптужен да ппкущава утицати на избпр предсједника, директпр 

ФБИ-а Кпми је стидљивп признап да пни имају сазнаоа да „пдређена страна сила“ ппкущава 

утицати на тпк кампаое и избпра, али пдбија те ппдатке пбјавити прије избпра.  



 
 

Тп признаое је услиједилп накпн щтп су неки америшки медији пбјавили да ФБИ ппсједује 

дпказе п блиским везама Трaмпа са Русијпм. Трумп у тпку кампаое није крип свпје симпатије 

према Русији и оенпм предсједнику, Владимиру Путину, а оегпви статпви пп питаоу 

кпнфликта у Сирији и ситуације у Украјини су били у пптпунпсти ппдударни са рускпм 

пплитикпм. 

Из перспективе наще земље, забриоава Трумппва ппдрщка птцјепљеоу Крима, кап и оегпвп 

априпри пдбијаое ппмпћи балтишким НАТП савезницима у слушају руске инвазије. 

Инфпрмације кпје пристижу у сампм финищу кампаое указују на тп да је Русија пптенцијалнп 

имала утицај и на саму Трaмппву кандидатуру, те да су на тпм прпјекту дугп радили. С друге 

стране, треба примијетити Трaмп хини блискпст са Путинпм, али нејаснп је дп кпје мјере сам 

Путин тп схваћа пзбиљнп. Пвђе се прије ради п ппларизпваоу ппзиција дуж линија ппдрщке, 

па такп имамп ппдрщку из ЕУ за Цлинтпн, накпн шега се јавип Трумппв пприв да тп супрптстави 

пнпме щтп би бип антиппд пвпј ппдрщци, тј. симулацијпм блиских пднпса с Русијпм. 

У геппплитишкпм преслагиваоу Русија и Кина ппстају пзбиљни ривали, али ипак не и 

претенденти за пријестпље супер силе. Нп тај ривалитет тражит ће пд САД јаши ангажман у 

азијскп-пацифишкпм регипну, те у централнпј Азији, ппдрушјима у кпјима се руска и кинеска 

мпћ најснажније рефлектира. Еврппа и западни Балкан пстају еврппски прпблем кпји ће САД 

ппсматрати крпз еурпатлантску пптику. Сви кпји мисле да ће САД впдити прпчи ратпве са 

Русијпм и Кинпм и да ће те ратпве впдити и на Балкану, сматрамп да прппущтају сущтину. 

Извјеснија је сппна између пвих сила кпји ппдразумијева јаснп пгранишаваое интересних зпна. 

За сада, интереси САД на Балкану пстају јасни – прикљушеое земаља НАТП-у, пдбрана 

дпстигнућа у тпм правцу у Црнпј Гпри, Албанији и Македпнији, кап и НАТП защтита истпшних 

граница и слаое ппрука Русији. Русија би, у пвпм кпнтексту, мпгла дпбити пнп щтп тражи 

властиту реафирмацију кап глпбалне силе кпја има правп на свпје интересе. Америка нема 

времена да трпщи енергију на трку тащтине. Ваља спащавати глпбални капитализам пд 

пријетеће прппасти. 

С тим у вези, и будућнпст Трансатлантскпг тргпвинскпг партнерства (ТТИП) пвиси п избпру 

америшкпг предсједника. Трaмп се већ раније изјаснип да је прптив слпбпдне тргпвине 

генералнп, а нарпшитп прптив ТТИП-а и ту се мпже пшекивати да судбина пвпг кпнтрпверзнпг 

сппразума буде запешаћена укпликп Трaмп ппбиједи. Kлинтпн ће, с друге стране, бити ппд 

притискпм властите странке (а и неких мултинаципналних кпрппрација) да настави рад на 

ТТИП-у, иакп је пна лишнп била ппприлишнп резервисана спрам ТТИП-а у прпщлпсти. За 

Еврппску унију је пвп једнп пд питаоа збпг кпјег мнпги еврппски лидери птвпренп ппдржавају 



 
 

Kлинтпн. Међутим, ппнпвнп птвараое питаоа склапаоа ТТИП-а ће на ппврщину избацити и 

дубпке ппђеле пп пвпм питаоу унутар ЕУ. 

Мултилатерална глпбална пплитика би генералнп мпгла трпјети укпликп Трaмп ппбиједи. 

Шиоеница је да су САД ппкреташка снага мнпгих мултилатералних прганизација, иницијатива и 

прпјеката, а Трумп је сампм свпјпм ретприкпм ставип упитник на мнпге пд оих. Трумппва 

предизбпрна ретприка указује на тп да би се пн далекп вище ппсветип дпмаћпј пплитишкпј 

сцени и пппулистишким мјерама збпг кпјих је дп сада и прибавип ппдрщку већине 

незадпвпљних Американца. Пн је пбецап драстишне унутращое прпмјене, и све и да хпће, пн 

се збпг тпга неће мпћи бавити ваоскпм пплитикпм. У пнпј мјери у кпјпј се Трaмп и буде бавип 

ваоскпм пплитикпм укпликп ппбиједи, пн ће тежити враћаоу САД-у статус глпбалнпг хегемпна, 

щтп би нарущилп мнпге глпбалне тпкпве кпји су фпрмирани деценијама. 

Трумп свакакп ваоску пплитику банализира, пбесмищљава, ниппдащтава деценије евплуције 

америшке ваоске пплитике, и мпгап би бити ппсебнп негативнп пријентисан према пвпм 

регипну јер је тп „клинтпнпвски рејпн“. Из наще перспективе, мпжда је и бпље да му не 

западнемп за пкп, јер акп и ппкуща да се укљуши, већа је вјерпватнпћа да ће се идеплпщки 

преппзнати у прпјектима пних кпји пвпм регипну и БиХ кпнкретнп не желе дпбрп, и пнима кпји 

БиХ не виде у НАТП структурама. Мала БиХ би ипак мпгла пстати у фпкусу средоег ещалпна 

администрације, прије свега не би ли се спасип један пд важних насљеђа Цлинтпнпве 

администрације. Шиоеница је да неће бити наметнутих нпвих дејтпна. Неће бити нпвпг 

интервенципнизма, али неће бити ни распада и ппђела. САД би нам у тпм слушају дала щансу 

да се вратимп самима себи. Или да узалуднп шекамп јпщ једну администрацију. 

 

 

 

 О ВПИ БХ: 

Ваоскппплитишка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у Сарајеву, 

ппсвећена прпмищљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса у БиХ. Циљ ВПИ БХ је, пружити ппмпћ 

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

ефиканпсти бх. Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза. 

            нпвембар, 2016. 

 


