Снага српског непристајања

„ОПЕРАЦИЈА 2006”: ШТА ЋЕ СЕ ДОГОДИТИ АКО ЗАИСТА НАРЕДНЕ ЗИМЕ БУДЕ
ЈЕДНОСТРАНО ПРОГЛАШЕНА СЕЦЕСИЈА КОСМЕТА

Снага српског непристајања

Испаљивање тајних сценарија је једна од уобичајених техника за одигравање
малих и великих пропагандно-психолошких игара, за опипавање пулса,
припремање терена, „навикавање на лоше вести”. Сценарији налажу опрез и
анализу, али им се не сме приступати малодушно и фаталистички

Пише: Урош Бошковић

Годинама све око нас врви од „судбинских сценарија”, који ће, већ иза првог
ћошка наше историје, донети шокантне расплете. Истренирани смо, после
много стресова, да им не придајемо значај већи него што би требало. Многи су
научили и да је то једна од уобичајених техника за одигравање малих и
великих пропагандно-психолошких игара, за опипавање пулса, припремање
терена, „навикавање на лоше вести”. Постоји, међутим, опасност да нам
једном, тако, промакне стварни сценарио збивања, те да не препознамо на
време шта се заправо догађа и одговоримо смушено, споро, неделотворно.
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Један сценарио од пре месец-два кружи у београдским „добро обавештеним
круговима”, нарочито оним који слове као прозападно оријентисани, тачније
проамерички. Према том сценарију, шиптарски лобисти у америчкој
администрацији успели су да испослују „прећутно одобрење за проглашење
отцепљења Косова од Србије”. У истом пакету, и у кратком временском
распону, „може се очекивати одвајање Црне Горе”. Србија би дотле требало
да буде довољно расточена, све институције на самој граници
функционисања, војно-безбедносне структуре „у фаталном раскораку,
ухваћене на кривој нози”. Свршени чин.

Време: фебруар 2006.

ТЕАТАР НЕРВОЗНИХ МАРИОНЕТА

Овај сценарио, за разлику од низа ранијих, унео је приметну нервозу у
споменутим проамеричким круговима у Београду, како у јавним, тако и у оним
другим структурама моћи. Нервоза видљиво прераста у нелагоду, повремено
чак панику. Логично. Уколико неко споља активира такав сценарио, нико
нормалан не би волео да буде у кожи проамеричких гласноговорника у
Србији. Како се они припремају за такву могућност, бар онај њихов део који није
„стратешки опредељен да побегне на време”?

Према сазнањима „НАЦИЈЕ”, разрађују се два могућа тока збивања, или један
ток у две фазе. У првих 168 сати након објављивања једностраног отцепљења
Косова и америчке јавне или прећутне подршке, очекује се ескалација
„неконтролисаног гнева народа, са елементима отвореног уличног насиља,
чак револуције”. Снаге безбедности не би могле да обуздају експлозију
огорчења таквих размера и „психологију намиривања рачуна”, а „можда не би
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ни хтеле”. Можда би чак предводиле такав талас, будући да је реч о
„традиционално патриотски оријентисаним људима и групацијама”. Шта
онда чинити? питају се у реченим круговима. Озбиљно се разматра опција да
они сами изазову мање ескалације насиља, те да их потом каналишу ка
„маргиналним пољима система” и омогуће себи функционисање,
одступницу, па и бег.

Под претпоставком да после овог таласа још остане неки камен на камену,
аналитичари проамеричке мреже у Београду предвиђају „плиму опште
апатије народа”. Апатије чије би размере водиле у потпуно неучествовање у
друштвеном и политичком животу, што би могло да блокира чак и глумљено
функционисање политичког система. Разматрају се мере модификовања
политичког система ка готово потпуном искључивању непосредне
демократије (одсуство сваког цензуса излазности на изборима, доношење
одлука искључиво у скупштинама и осамостаљеним центрима моћи, итд.).

Сва ова разигравања почетног сценарија, сазнајемо, нису донела смирење
него још већу нервозу оних који су годинама обећавали народу да њихов
долазак на власт значи престанак оваквог третмана Србије у „међународној
заједници”.

СКУПОЦЕНИ „БЕЗНАЧАЈНИ ПОТПИС”

Да ли је овакав сценарио могућ?

У принципу, да, али му се нипошто не сме приступати малодушно и фаталистички.
Могућ је већ годинама, већ годинама постоје „технички” услови за то, али се
ипак не догађа. Постоје разлози због којих и у Вашингтону и у Бриселу коче
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такав ток и држе заузданим шиптарски врх на Космету. Добронамерни
саговорници „НАЦИЈЕ” у дипломатском кору у Београду, који (разуме се)
остају неименовани, кажу да су и у САД и у ЕУ свесни да би то било, ма чиме
правдано, потпуно нелегално и нелегитимно. Правно насиље с далекосежним
последицама: „Космет може бити отет, Србија у овом тренутку нема
могућности да то војно спречи, али то ће се заиста догодити само ако се
обезбеди форма привидне легалности, српског пристанка, неког ,новог
Дејтона’.”

Другим речима, прошиптарским круговима у врховима светске политике је
неопходан онај наизглед безначајни српски потпис, иоле релевантан, којим би
се неправо претворило у право, насиље добило образину легалности. Све док
нема тог потписа ствар „не може да легне на дужи рок”. Релевантност српског
потписника је, при том, веома важна. Испробавање са Гораном Свилановићем,
чија је фигура ојачана додатком „бивши министар иностраних послова”,
доживело је фијаско и жестоку јавну осуду у Србији.

То истовремено указује и на најмоћније средство које српски политички врх
може да има у својим рукама. Консензус свих озбиљних политичких фактора да
се ништа слично не потпише, чак и нека врста формалног заклињања! Према
информацијама којима располажемо, неколико таквих састанака лидера
најјачих политичких странака је већ одржано. Томислав Николић и Војислав
Коштуница су се сложили у свим битним елементима. Николић тврди да се
Коштуница заклео да никада, ни под каквим околностима, неће потписати
документ којим се признаје „условна, безусловна, ограничена или
неограничена, било каква независност Космета”. „И ја му верујем”, каже
Николић.

КО ЈЕ НАЈСЛАБИЈА КАРИКА
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И лидеру радикала и премијеру, међутим, „ризичним се чини Борис Тадић”.
Изгледа да на тим састанцима није уверио своје саговорнике у своју
апсолутну одлучност да се придружи таквом српском пакту и да се отворено
обавеже на његово поштовање. У покушају да добијемо потврду или
демантиј из непосредног окружења Бориса Тадића, или од њега лично, стигли
смо само до негирања да је таквих састанака уопште било и до децидираног
одбацивања „ма какве могућности да ће Тадић издати”. „Ради се радикалској
пропаганди!” тврде у ДС.

Идеја о оваквом договору, изван дневних политичких играрија, несумњиво је
важна и добра. Чврст српски став може много тога да заустави, промени и
преокрене. На то указује и недавни индикативни састанак амбасадора из
земаља чланица Контакт групе са Коштуницом у Београду. Британски
амбасадор је заковао „независност Косова као неминовност и признавање
фактичког стања”, али су се томе необично одлучно успротивили амбасадори
Немачке (!) и Русије. Амерички амбасадор, такође присутан на том састанку,
ћутао је и није се изјаснио. Да ли то говори о нечем дубљем?

Наравно. Али пре свега и изнад свега, ово само потврђује исправност српског
опредељења да се о дрешењу косметског чвора одлучује искључиво у оквиру Савета
безбедности УН, чија Резолуција 1244, уосталом, и гарантује останак јужне покрајине у
саставу Србије. Препуштање те ствари ма коме другом, ма каквим бочним групама,
центрима, координаторима, представља странпутицу за српску страну. Степен јавности
у Савету безбедности је већи у односу на остале понуђене опције, а остаје и могућност
вета од стране неких земаља.

У сваком случају, неопходно је даље јачати минимум унутарсрпског консензуса и
темељно се спремити за делотворне одговоре у свим варијантама. <

(Јун 2005)
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