Модели веселог потчињавања

АМЕРИЧКА СТРАТЕГИЈА ПАТЕНТИРАНА У СРБИЈИ ОКТОБРА 2000. ШИРИ СЕ
ЕВРОАЗИЈОМ

Модели веселог потчињавања

„Хуманитарна бомбардовања” и „превентивна убијања” допуњена су спонзорисањем и
извођењем „обојених револуција”. Нова стратегија има своје предности: штеди
коришћење војника, ионако превише заузетих, и прикрива пред очима света директно
мешање Вашингтона у „смену гарде” на челу земаља од стратешког интереса

Пише: Алесија Лај

Шест година после напада на Београд. Две године после бомби на Багдад.
Алиби је увек исти: убризгавање „демократских антитела” у земље које сувише
одударају од западне глобализујуће слике која је тако умирујућа за
сунђерасте масе планете, за оне што пасивно апсорбују налоге америчких
„неоконзервативаца”, што их по целој планети разглашавају мегафони
„углобљавања”.

То је параван империје „апсолутног добра”, ослободилачке силе која ту и тамо
баца касетне и напалм бомбе. Успомене на те егзекуције су данас баштина
холивудске кинематографије, претворене у филмове које „гутају” и
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генерације салонских „зелених беретки”. Ту је и осиромашени уранијум, иако
се не види. Он оставља своје зле трагове на југословенским и ирачким лимфним
системима, на ембрионима из којих ће се родити полуживоти, монструозни
трагови невидљиве руке која наставља да убија далеко (у времену и
простору) од експлозија.

Нису неопходни пројектили да би се забележио траг „ослободилачког”
напада. Довољан је и консензус вредних дипломата, индустријских магната и
средстава информисања спремних да демократијом заразе нове народе.
Шетају тако кроз универзитетске ауле и центре за скупове, избацују своје
стреле против тираније, сугеришу либералне форме, које су још пожељније
ако иду руку под руку са војним заузимањем и фирмама које су се
специјализовале у „реконструкцијама” и искоришћавању локалних ресурса.

ЦВЕЋЕ И ГЕОПОЛИТИКА

После задњих авантура у Југославији и Ираку, не заборављајући ни
Авганистан, у моди је да се спонзоришу „обојене револуције”. Све до пре неку
годину правили су збрку између „хуманитарних бомбардовања” и
„превентивних напада”. Има већ пар месеци како су се навелико растрчали,
распричали се у медијима, како фарбају народе који једва чекају да их
ослободе на „сладак” начин. За то су довољне руже, тулипани, унифицирајуће
боје и ствар је готова. То што на тим протестима нема милиона људи, већ само
пар хиљада, безначајан је детаљ, важна је слика која ће бити монтирана и
емитована. У Пентагону су се опасуљили када су приметили да су слике из Абу
Граиба, слике деце разнете касетним бомбама, постале превише видљиве.
Није то откривање рупе на саксији, већ је имиx битан. И, пошто је рат почео да
бива досадан потрошачима планетарних вести, а пре свега пошто после две
године почиње да исцрпљује људе и средства из Вашингтона, треба прећи на
смиреније пројекте, као што су Украјина, Либан и, задње по реду, пројекте
коришћене у Киргистану или Узбекистану.
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Нова стратегија има своје предности: штеди коришћење војника, који су још
превише заузети да држе под маском помирења ирачки и авганистански рат,
и скрива пред очима света директно мешање овалне собе у „смену гарде” на
челу земаља од стратешког интереса. Дамаск се не боји хуманитарних бомби,
али мора да се брани од Либана кога је заразио вирус 1559, од брата ухваћеног у
мрежу великих врачева који му дају отровни напитак. Украјина није
ризиковала ваздушне нападе, али је морала да се поклони пред опаким
спољним ласкањима, као што је то нешто раније учинила и Грузија. Тај мали
непознати Киргистан, покрај Кине, блиског будућег непријатеља атлантског
експанзионизма, није доживео да му Б-52 сравне са земљом градове. Било је
довољно пар хиљада особа наоружаних лалама, које су прошле кроз обуку
организације „Фридом Хаус”, а са њима и шака прилагодљивих министара из
старе власти, који су се за пар сати претворили у витезове „праведних и
демократских избора”.

ДВА БРОЈЧАНИКА ПРЕВАРЕ

Наравно, гласачке кутије. Оне су главни глумци у светским догађајима у
задњих пар месеци. Листићи и гласови су свуда у коренима побуна којима
Вашингтон теледиригује. Једнако у Кијеву као и у Бејруту, исто као и у бившој
совјетској државици која представља задњу капију ка Далеком Истоку.
Изборни правилник америчких „неоконзервативаца” је промовисан у
Авганистану и усавршен 30. јануара у Багдаду. Ако носе печат Империје,
онда су то свуда узорни и демократски избори. У противном, све мора да се
поновља према параметрима „новог америчког века”, све док победе они који
су одређени да победе.

То је епидемија атлантске „демократије неоконзервативаца”, која се шири
различитим средствима, али увек ефикасним и способним да доведу до
генетских промена у нагризаним и нападнутим владама. Носилац вируса, Пол
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Волфовиц, сада је, као круну своје каријере творца превентивних ратова,
начинио велики скок са места подсекретара у америчком департману
одбране на место председника Светске банке. Именовање непријатеља УН
Џона Болтона за америчког амбасадора у Уједињеним нацијама већ је
представљало јасну поруку за ту организацију: радимо шта хоћемо. Избор
„неоконзервативца” и идеолога „превентивних ратова” Пола Волфовица на
чело Светске банке, тог „монструма који је настао 1944. после конференције у
Бретонвуду”, представљало је другу опомену: и у остатку света радићемо како
нам се свиди.

Наиме, иако је званични циљ активности Светске банке смањење сиромаштва
у свету, Американци ни у својим доктринарним документима не крију да се
ради о важном инструменту америчке колонијалне политике. Велики део
позајмица које одобрава Светска банка подређен је Међународном
монетарном фонду (ММФ) и чињеница је да, у највећем броју случајева,
одбија зајам ако земља која га тражи нема сагласност ММФ-а.

ММФ, са своје стране, скоро потпуно је под контролом Трезора САД.
„Неоконзервативац” свакако није био неопходан Светској банци да би се, у
протеклим годинама, смањио раст зараде по глави становника Латинске
Америке са 80 одсто у седамдесетим годинама, на данашњих 12 одсто.
Такође, није била Волфовицева „заслуга” што су Светска банка и ММФ били
спори и шкрти у обезбеђивањима брисања дуга најсиромашнијих афричких
земаља.

Али, сада, са идеологом „превентивног рата” на челу Светске банке, пада и
последњи смоквин лист. Цели свет је само игралиште за стратегије јенкијевског
коцкања. Чињеница је да јенкији играју са обележеним картама и то сад већ
сви нормални виде. <

(Јун 2005)
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