Разорни мехур од сапунице

КОРЕНИ АМЕРИЧКОГ „МЕСИЈАНИЗМА” И БУДУЋНОСТ УНИПОЛАРНОГ СВЕТА

Разорни мехур од сапунице

И према поновљеним сондажама јавног мнења, преко 60 одсто европског становништва
оштро критикује понашање САД, али европски политичари оглушују се о мишљење
огромне већине сопствених бирача. Драматични раскид између политичке класе и
народа може се објаснити само овако: политичари избегавају да стану уз народ, праве
се да не знају шта он мисли, јер се боје да налете на некога ко их држи у шаци. На
некога коме су продали своју каријеру исвоју душу

Пише: Пјеро Села

За време дугих припрема за напад на Ирак незадрживо је
експлодирало антиамеричко расположење. Углавном, као што
је било и логично, у арапско-исламском свету, пошто се још
једном нашао на мети онога што Американци називају
Западом.
Занимљиво је размотрити корене тог антиамериканизма.
Поред уопштеног католичког пацифизма који се, због свог
екуменског карактера, противи било каквом рату,
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значајну улогу су имали ставови „левице”. У њима још живи
она одбојност коју су партизани Совјетског Савеза
имали у послератном периоду према другој велесили, САД,
сматраној за главну препреку „ширењу класне револуције”,
„коначној победи пролетаријата”.
Комунисти су до те мере били занети тим њиховим идеологизованим тумачењем
ствари да нису ни приметили да хладни рат није нимало начео солидне геополитичке
разлоге за савезништво између Америке и Русије из периода 1941–1945. године. Нису
приметили да је оно што је било описано као борба за слободу и против фашизма био, у
ствари, један од најциничнијих освајачких ратова свих времена. Наравно, на штету
Европе која је прво подељена, затим окупирана преко војних структура НАТО-а и
Варшавског пакта, створених од стране Вашингтона и Москве.

Дуг и међусобно плодан заједнички живот либерал-капитализма и совјетизма вођен је
заједничким циљевима (довољно је подсетити на рађање Израела и на догађаје у
Мађарској 1956), све до смрти комунистичке утопије урушавањем.

ЕВРОПСКИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ИНТЕРЕС

У антиамериканизму је значајна и компонента, заправо, националне левице. Ипак,
овде треба уочити да за потпуни попис антиамериканаца недостаје још велики део.
Они који одбијају америчко приближавање, како у темама социјалне тако и
међународне политике, нису „само пацифисти, бивши комунисти или национални
левичари”. За критику америчких ставова и унутрашње супротстављање деловању
оних на власти који се понашају поданички према САД, у ствари, довољна је
једноставна жеља да се заштите европски геополитички интереси, те воља да се
избегне америчко контролисање и оверавање свега.
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То су разлози због којих се на политику САД гледа са неповерењем у већинским (и све
већим) деловима јавног мнења. Али, ако је тачно да се деловање САД показује
непомирљивим са поимањем света заснованим на поштовању легалитета и
немешања у туђе ствари, онда нема ни сврхе да се говори о „антиамеричком
расположењу”. Међутим, може се са више прецизности и реализма говорити о
европском поносу који није спреман да буде гажен, о континенту који жели, ради
будућности, да одвоји своју одговорност према другим народима од америчке
одговорности.

Ето зашто ће за пронационално оријентисане социјалисте, као и за социјално
оријентисане десничаре, када буду сматрали да је време да стварно изађу на терен,
бити онолико лакше да добију подршку колико се буду мање носталгично држали
историјски и политички датираних аргумената, некоме можда драгих, али аргумената и
датума који су данас фатално ван игре. За постављена економска, социјална и
међународнополитичка питања свакако ће морати да се дају решења са националним
и
социјалним
печатом, делотворне алтернативе за све оно што желе САД, решења која
карактерише европски приступ, дакле решења која могу да прибаве подршку великих
народних маса.

Изгледа невероватно, али, упркос постојећем простору и очигледној неопходности,
нема данас ниједног политичког субјекта који је у стању да подигне ту заставу,
способног да се доиста суочи са питањем односа Европе и САД, износећи све
последице на плану савезништва и међународних, политичких и трговинских односа.

Ради припреме пута таквом субјекту потребно је имати на уму све елементе америчке
стратегије усмерене ка „новој Европи”, али, са друге стране, и политичке и културне
узроке дуготрајног „колаборационизма са окупатором”, посебно структуралну
неспособност политичких партија да се отворе ка том учешћу, да буду тумачи
осећања народа.

ПРОЈЕКАТ ЕВРО-ИСЛАМСКОГ СУКОБА
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Најпре треба уочити да су унилатерализам Американаца и њихово самостално
деловање, без обазирања на УН и европске савезнике, изазивали противљења почев
од рушења Берлинског зида. Управо када су крах комунизма и урушавање Варшавског
пакта створили логичне претпоставке и за нестанак НАТО-а, једне одбрамбене
структуре са очигледном бескорисношћу за Европу, САД су одлучиле да се боре свим
средствима да одрже алијансу. Штавише, хтели су да је ревитализују, али усмеравајући
је ка југу и истоку, против арапског света и Русије. Та америчка оријентација је узрок
неизлечивог напрснућа у односима са Европом. Наиме, арапски свет је непријатељ
Израела и САД, а не Европе, која нема никакав стратешки или трговински интерес да
кида односе са исламом само да би подржала бесмислене и анахроне тежње Израела.
О европским односима са Русијом да и не говоримо.

Ипак, јасно је да је Европа била неспремна пред тим великим променама. Није била
спремна да се суочи са тешким одговорностима које би подразумевала поновна
главна улога. Политичка и војна интеграција су тек на почетку. „Европски лидери” су
затечене особе које су одгајане у духу Јалте. Због тога је Америка стекла
предност. Њена војна моћ, али пре свега поседовање инструмената масовне
комуникације, које скоро потпуно контролишу проамерички лобији, дозволили су САД
да несметано делују: да на истоку подстичу посткомунистичка превирања и
националне сукобе, да их прилагоде својим нафтним интересима, да на Балкану
подстакну прво тероризам ОВК-а на Косову, затим НАТО напад на Србију, да
програмирају агресије на Авганистан и Ирак.

У тој нестабилној атмосфери профитирао је Израел, добијајући зелено светло и нови
простор за репресију над интифадом. За то време штампа на Западу, везана за
одговарајуће лобије, није пропуштала прилику да криминализује палестински народ као
терористички (иако је реч о народу који је, у ствари, већ деценијама лишен основних
грађанских права).

ЗНАЦИ ПРЕОКРЕТА

4/9

Разорни мехур од сапунице

Ипак, неке нове чињенице уливају наду: стварање, у Европи, Међународног кривичног
суда који полаже право да суди и о понашању америчких војника, потписивање
Споразума у Кјоту, који настоји да прикочи помахниталост потрошачког друштва, сада
већ сталне трговачке расправе између Европе и САД, све конкретније намере да се
створе заједничка европска спољна политика и одбрана.

Али, и догађаји који немају политичку вредност могу да се претворе у разлоге сукоба.
На пример, упала плућа код пилића која је заразила перјаре у Тексасу и која је потом
приморала Европу, али и Мексико и Русију да блокирају увоз кокошака, пилића и јаја
из САД. (Месо америчких кокошки већ је било забрањено у Европи, пошто системи
клања у САД предвиђају третман са хлором и другим хемијским супстанцама, као и
зрачење).

Све су то нове чињенице које не дају мира Америци и она љутито планира
контрапотезе. Треба избацити из игре европски сан о јединству и снази. И одмах
следи бесни напад на Унију, на француско-немачку осовину, напад који иде преко
Аснарових и Берлусконијевих амбиција и слабости, преко земаља бившег Варшавског
пакта, које је педесет година комунизма ослабило, па су зато подложне економским
уценама, као и преко Турске.

У тим оквирима долази до ширења НАТО-а на исток, са наградном понудом да се у
тим земљама успоставе војне базе, али у игри је и улазак Турске у ЕУ. То ће
омогућити да се отворе нови проблеми којима ће бити исцрпљивана Европа: „људска
права”, Курди, случај Кипра, инфлација, миграциони токови, религиозни проблем.
Штавише, Турска би у Унији могла да створи преседан у корист уласка Израела и да
доведе Европу, у том случају, у отворени рат против исламског света.

Али, Американци су се, на многим тачкама, сасвим сигурно прерачунали. На пример,
послератно стање у Ираку је катастрофално по њих. Овако то стање коментарише
политиколог Вилијам Кристол: „Ако изгубимо, нећемо оставити иза нас плаве
шлемове, већ хаос и екстремизам, сигурно прибежиште за терористе, али, пре свега,
цели свет ће приметити америчку слабост”.
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Међу узроцима извесног америчког краха, није од другоразредног значаја
физиолошка неспособност грингоса да сиђу са пиједестала и да створе пристојне
хумане односе са „другима”. Американац је „метаполитички” убеђен да су њега и
његово друштво створили „библијски списи” и да је то разлог што његова
„теократска демократија” мора да се беспоговорно прихвати као образац светског
живота. Ко тако не мисли припада нижој врсти, па мора да се преваспита.

Понашање америчких војника према „ослобођеним” народима увек је било у складу са
овим. Тако је било и у Италији после Другог светског рата. (О томе видети, поред
осталог: Филип Капелано, у: Војна историја, бр. 126, март 2004.) Спознаја о таквом
менталитету помаже да се објасни истребљење црвенокожаца, институт ропства,
презир према латиноамеричким народима. Али, то олакшава да се разуме и
неоснована бруталност, помешана са охолошћу и расизмом, са чиме данас мора да
рачуна становништво Авганистана и Ирака. Ни слике америчких војника који рафалима
довршавају рањенике нису изазвале стварне дубље реакције у Америци.

ФИНАНСИЈСКО ТЕТУРАЊЕ „ИМПЕРИЈЕ”

САД, то се одавно не може крити, имају и велике економске тешкоће. Насупрот ономе
што се десило у првом рату у Голфском заливу, данас нема савезника са којима се
могу поделити огромни војни трошкови. Овај пут су Саудијци, Јапан и Европа само
гледаоци. Америка шкрипи и у структури, јер њена индустрија није више конкурентна.
Зато је спољно задужење измакло контроли и прешло 3.000 милијарди долара са
тенденцијом погоршања. Од тих 3.000 милијарди, чак 521 милијарда се односи само на
прошлу годину, а на листу америчких поверилаца силовито је ушла и Кина. Та
придошлица – и она у 2003 – остварила је комерцијалну активу у односу на САД од 126
милијарди долара, што је за 25 одсто више него у 2002. години.

Пасива у америчкој трговинској размени попела се за 17 одсто у односу на претходну
годину, а раст је евидентиран и у децембру 2003 (42,5 милијарди у односу на 38,4 у
новембру). Све то упркос осетном паду вредности америчке монете, што је
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наговештавало обрнути ефекат. Неумољиво се повећава увоз, а смањује извоз.
Расте и федерални дефицит. Војни трошак се увећао за 127 милијарди, односно за 124
одсто, у односу на 2001. годину. И то, обратите пажњу, не рачунајући експедиције у
Авганистану и Ираку, што је око 100 милијарди долара трошкова годишње. То је
контекст у којем очекивања Американаца у погледу будућности привреде могу бити
само песимистичка. Са 100 индексних поена у јануару 2004. пало се на потоњих 88.
Економиста Вилијам Хјутон пише у листу The Nation: „Задуживање према остатку
света удвостручиће се за наредних 5-7 година, доводећи САД у категорију банана
република. Странци више неће прихватати долар и куповаће алтернативну монету,
односно евро. Долар ће пасти и камате ће скочити до неба.”

Уосталом, пад долара већ је прекинуо магични доток европског новца у Вол Стрит,
односно флукс који је задњих година спашавао Америку од банкротства! Ни
централне европске банке немају више поверења у зелену новчаницу и ослобађају
их се. Од јула 2001. до фебруара 2004, резерве европских банака у америчкој валути
(долари и облигације америчког трезора) пале су са 270 на 170 милијарди. И док је
америчка монета изгубила, за две године, 45 одсто своје вредности, евросистем
наставља да продаје доларе (3,1 милијарда само у првој половини фебруара 2004).

НОВЧАНИК И БЕЗБЕДНОСТ

Сви ти подаци, апсолутно у складу са оним што смо прогнозирали далеког маја
2001. године (часопис l’Uomo libero, бр. 51, „Европа у омчи долара и његове
демократије”), односно пре напада на куле, што се данас представља као догађај
који је узрок америчке кризе, показују колико су неискрени неки европски новинари
када говоре о „америчком опоравку”, па чак и о зависности Европе од тог фантомског
опоравка.

Зато, не треба се чудити што је Америка принуђена да тражи олакшице од УН, али не
треба се чудити ни што ОУН, после шамарчина које је добила, није показала никакву
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намеру да вади кестење из ватре за рачун САД. Што се тиче источних земаља, флерт
са Америком је био, по свој прилици, краткотрајан. Наиме, те државе трпе, као што се
могло предвидети, пресију економске помоћи из Брисела. „Није могуће” – опоменуо
их је Проди – „да се брига о свом новчанику повери Европи, а о безбедности Америци.”

У међувремену, напредује француско-немачки и белгијски пројекат заједничке европске
одбране. Не противе му се чак ни Енглези. Истовремено, командовање снагама у
Босни прелази са НАТО-а на Европску Унију. У јуну 2003. године, Европска Унија је
упутила војни контигент у Конго, без икаквог уплитања САД и НАТО-а. Носиоци
операције су, гле случаја, баш Француска и Немачка, „бунтовници” у односу на
ирачку авантуру.

О списку земаља „олоша” више се не говори. Дијалог са Северном Корејом предодређен
је да се настави под покровитељством Кине. Иран, пошто је одбацио америчке оптужбе
и претње, преговара са француским и немачким министрима спољних послова о
нуклеарним инспекцијама. Русија упозорава САД да ће брзо морати да уклоне своје
базе из Централне Азије и најављује могућност – ужасна претња за Американце – да
продаје нафту обрачунавајући њену цену у еврима уместо у доларима.

Француска је, приликом недавне кризе, послала трупе на Хаити, отворено презирући
Монроову доктрину, која намеће Европљанима обавезу да се не баве америчким
континентом. Буш се помирио са неизбежним и честитао је Шираку на „сарадњи”.

ЕВРОПСКИ ПОЛИТИЧКИ ФАУСТ

Приклонити се западној политици и западним интересима, бити на америчким и
израелским доручцима, може несумњиво да донесе неке предности, али то одавно
није сигуран посао.
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Заснованост и раширеност ових наших размишљања потврђена је недавном новом
детаљном сондажом урађеном за рачун ЕУ. Постављено је неизбежно питање о
евроамеричким односима и добијен одговор који се не може прећутати. Али, како то да
се европски политичари, ако је већ преко 60 одсто европског становништва упутило
оштре критике на понашање САД, оглушују о мишљење огромне већине сопствених
бирача?

Очигледно, они себи не могу да дозволе тај луксуз на дужи рок.

Зато је неизбежна констатација о драматичном раскиду између политичке класе и
народа. Тај раскид има само један разлог: политичари избегавају да стану уз народ,
праве се да не знају шта он мисли, јер се боје да налете на некога ко их држи у
шаци. На некога коме су продали своју каријеру и душу. <

(Септембар 2005)
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