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„Мирот е процес – начин на решавање на проблемите ... нашата најосновна заедничка врска е тоа 

дека сите ја населуваме оваа мала планета. Сите ние го дишеме истиот воздух. Сите ние ја негуваме 

иднината на нашите деца. И сите ние сме смртни. ” 

Џон Ф. Кенеди (1917-1963) 

(35-от Претседател на САД, 1961-1963) 

 

Мирот претставува универзална вредност и conditio sine qua non, односно услов без кој не може 

да стане збор за постоење на државата, а токму изучувањето на поведението на државите и 

другите субјекти во меѓународните политички односи претставува напор да се осознаат начините 

за опстанок на човештвото, кој ќе зависи, меѓу другото, од тоа како државите ги решаваат 

традиционалните безбедносни дилеми во меѓународната политика, засилени со огромните 

потенцијали за деструкција што ги поседуваат, вклучувајќи ја тука и нуклеарната енергија.  

Првите размислувања за мирот во рамките на меѓународниот систем на суверени држави, кој 

дефинитивно се конституира дури кон средината на 17-от век, ги среќаваме на почетокот од 14-

от век. Пјер Дибоа, со едно свое дело („De Recuperatione Terre Sancte”) објавено во годините 
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меѓу 1305 и 1307, е предвесник на една мисловна струја што ја застапува каузата за мир 

меѓу народите
1
. Според него, спасот од злото наречено војна, која, пак, одново и одново раѓа 

војна, сè до степенот кога станува навика и основна пречка во развојот е воспоставување совет на 

нации кој ќе ги решава конфликтите со арбитража. Човекот кој прв се залага за воспоставување 

меѓународен арбитражен суд, пишува и за институтот бојкот на владетелот кој ќе поведе војна, 

како и за заедничка воена акција на останатите владетели против него.  

Во овие идеи на Дибоа се препознава низа современи институции и состојби меѓу кои и 

Организацијата на Обединети Нации, создадена после две сурови и уништувачки војни во првата 

половина на 20 век, кога меѓународната заедница презеде голема иницијатива во поглед на 

превентивната дипломатија, а со цел градење одржлив мир, заштита на идните генерации од 

виорот на воените конфликти преку системот на колективната безбедност кој почива врз 

принципот дека напад врз една членка на ОН се смета за напад врз сите, при што агресорот ќе се 

соочи со колективна одмазда, а се признава и правото на индивидуална и колективна 

самоодбрана (чл. 51 од Повелбата)
2
. Овие права се спротивни на принципот за колективна 

безбедност за кој се залагаат ОН бидејќи правото на индивидуална самоодбрана е основен 

принцип на анархијата, а колкетивната самоодбрана е основниот принцип за рамнотежа на 

силите, која создава одбранбени сојузи. 

Иако улогата на дипломатијата на ООН е да служи како механизам за спречување на 

конфликтите, обидот да дејствува како гарант на светскиот мир, не е секогаш успешен. Во 

времето на студената војна, многу безбедносни прашања се решаваа надвор од 

институционалната рамка на ОН. Таков беше случајот со односите САД-СССР, кои им даваа 

апсолутна предност на билатералните контакти на сопствените дипломатии, во однос на 

механизмот на ОН. Правото на вето предизвикуваше чести блокади на механизмот на ОН, 

правејќи го неупотреблив и упатувајќи ги државите на билатерални контакти. Тензиите меѓу 

двете супер сили и нивните сојузници доведоа до низа регионални кризи и војни: Корејската 

војна, војната во Виетнам, Унгарската криза во 1956 година, Кубанската криза во 1962 година.  

Крајот на идеолошкиот судир Исток-Запад донесе надежи дека ООН ќе стане решавач на 

меѓународните конфликти и вистинки гарант на мирот, главно поради фактот што столбот на 

новата мировна политика на ОН и главен инструмент за вршењето на улогата на 

                                                           
1 Малески, Д (2000) „Меѓународна политика”: Скопје, Правен факултет „Јустинијан Први” 
2 Charter of the United Nations – достапно на http://www.un.org/en/documents/charter/index.shtml 
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дипломатијата на организацијата во (решавањето на) регионалните конфликти, од крајот 

на Студената војна до денес, претставува „Агендата за мир”
3
 која ги вклучува следните 

механизми: превентивна дипломатија (preventive diplomacy), превентивно распоредување 

сили (preventive deployment), градење на мирот (peace-making), одржување на мирот (peace-

keeping), наметнување на мирот (peace-enforcement), употреба на воена сила (use of military 

force), консолидација на мирот (post-conflict peace-building) и помагање при развој 

(development funding).  

Новиот капацитет на Советот за безбедност, предвиден со Агендата за мир, создаде значителна 

надеж во некои делови на ОН дека конечно организацијата ќе биде во можност да го развие 

концептот на колективна безбедност кој беше во долго мирување. Многу од државите кои беа 

ентузијасти во врска со проширувањето на моќта на Советот, не беа особено ентузијасти во 

прилог на превентивната дипломатија, бидејќи веруваа дека она што му е потребно на системот е 

покажување повеќе “заби”, а превентивната дипломатија ја гледаа повеќе како мека опција и беа 

скептични околу нејзината ефикасност. Предлозите за брзо распоредување сили и зајакнување на 

капацитетите за одржување на мирот добија повеќе внимание отколку оние за превенција. 

Поддршка за превенцијата имаше од средно развиените земји кои сакаа да ја видат подобрена 

мировната, безбедносната и социјалната агенда, со цел утврдување на причините за конфликт и 

создавање институции и норми кои ќе ги постават темелите за трајна социјална правда. 

 Во текот на неколку години, мировните операции на Организацијата повеќекратно се 

зголемија. Така, во 1987 година, беа преземени пет операции за одржување на мирот, со 10.000 

војници и буџет од 230 милиони долари годишно
4
. Надежите ослабнаа во почетокот на 90-те 

години по многуте неуспешни акции. Имено, конфликтите во Југославија, Сомалија, Ангола и 

Авганистан, долго време остануваа нерешени и покрај напорите на истакнати дипломати. Во 

1995 година, градот Сребреница во Босна и Херцеговина од страна на ООН беше прогласен како 

безбедносна зона за босанците и многу лица отидоа таму за да бидат побезбедни. Но сепак, 

силите на ООН не успеаа да ги заштитат луѓето кои се упатија во зоната – во која беше направен 

еден од поголемите масакри во текот на граѓанската војна во Југославија. Повеќе од 8.000 лица 

беа убиени, а војниците на ООН останаа неми набљудувачи.  

                                                                                                                                                                                                         
 

3 Peck, C (1998) „Sustainable peace: the role of the UN and regional organizations in preventing conflict”: New York, Carnegie 

Corporation of New York 
4 Kval, Mellbye, Tranoy, (2006) „Политика и демократија”: Скопје, Феникс 
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Од друга страна, улогата на превентивната дипломатија на ООН беше успешна во Република 

Македонија во периодот по добивањето независност. Имено, се работи за УНПРЕДЕП (United 

Nations Preventive Deployment Force)
5
, една континуирана превентивна операција на мировните 

сили на ООН за спречување конфликт.  Идејата за оваа операција како заеднички безбедносен 

потфат на ОН и Република Македонија се родила во кабинетот на претседателот Глигоров
6
, при 

крајот на 1992 година, а причината лежеше во можното влијание на борбените дејства на 

територијата на поранешна Југославија врз загрозувањето на мирот, стабилноста и 

територијалниот интегритет на Република Македонија и нивно прелевање на нашето тло, особено 

заради опасноста од создавање безбедносен вакуум со оглед дека во тој период сеуште немавме 

своја армија. Тоа беше првата мисија во светот, дотогаш, што ја презедоа ОН за спречување 

на конфликти.  

Присуството на ОН во Република Македонија се одвиваше во три фази: првата фаза беше дел 

од мисијата УНПРОФОР и траеше од декември 1992 до март 1994 година. Втората фаза се 

одвиваше во периодот април 1994-март 1995 година, а третата фаза во периодот април 1995-

февруари 1999 година. Во последната фаза УНПРОФОР премина во посебна мисија позната како 

УНПРЕДЕП, согласно Резолуцијата 983 на Советот за безбедност, чии активности се развиваа во 

три посебни столбови: распоредување на воени сили, добри услуги и политичка акција и човечка 

димензија. 

Во текот на шесте години додека постоеше, мисијата на УНПРЕДЕП ѝ помогна на 

Република Македонија да ја зацврсти позицијата во меѓународната заедница, 

поддржувајќи го процесот на нејзиното созревање, а воедно се покажа како успешна улогата 

на превентивната дипломатија на ОН во (решавањето на) регионалните конфликти во овој дел на 

Балканот со примената на современ пристап во превенцијата на конфликти и создавање на 

погоден амбиент за градење на демократско општество, промоција и почитување на човековите 

права, унапредување на добрососедските односи како и развој на политичкиот дијалог во 

државата. 

Генералната слика покажува дека и покрај сите слабости во посредувањето и одржувањето на 

мирот, ООН е организација чија дипломатија може да одигра важна улога во светот, да го 

направи побезбеден и да придонесе за благосостојба и почитување на човечките вредности и 

                                                           
5 Богданова, Ј (јуни 2011) „Превентивна дипломатија. Улогата на УНПРЕДЕП во Република Македонија” – магистерски труд: 

Штип, УГД, Правен факултет 
6 Малески, Д (2012) „Бебето од катран - Македонија во меѓународните односи (1991-1993)”: Скопје, Култура 
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достоинство. Нејзината моќ лежи во фактот што таа обединува 193 држави во една рамка со 

основни идеали, принципи и меѓународно-правни норми, со што се приближува кон 

универзалност. ООН манифестира слабости кои се во природата на една меѓудржавна 

институција. Зависна е од економските придонеси на државите членки, зависна е и во поглед на 

персоналот и опремата, на пример мировните сили, бидејќи таа не располага со сопствени 

ресурси што ја ослабува нејзината вештина и способност за брзо дејствување во краток 

временски период. Тоа значи дека посредникот, решавајќи го спорот, мора да ги задоволи 

интересите на државите кои ги обезбедуваат таквите ресурси, а тоа доведува до губење на двата 

важни елементи за успешно посредување – динамизмот и флексибилноста.  

Денес, Организацијата се наоѓа во дилема меѓу двете нејзини определби. Од една страна цврсто 

се држи до принципот на немешање во внатрешните работи, што значи државите треба да го 

почитуваат суверенитетот на другите и да не бидат закана за територијалниот интегритет и 

политичката независност на останатите (чл. 2 од Повелбата), а на другата страна се наоѓа желбата 

за промоција на човековите права и поттикнување на мирот преку преземање мерки против 

државата агресор кон своето население. Во моментов, дебатата во ООН се одвива за неколку 

значајни прашања: дали ООН може да влезе во војна? дали треба да поддржува страна во 

внатрешните судири или организацијата ризикува да влезе во амбис од проблеми? дали е 

потребна реформа на Повелбата и Советот за безбедност со цел прилагодување на реалните 

односи во денешниот свет? Во однос на последново, има поделени мислења. Многумина сметаат 

дека Германија и Јапонија, како резултат на нивната економска моќ, треба да бидат нови 

постојани членки на СБ со право на вето. Други пак не се согласуваат со правото на вето на 

многу држави од причина што ќе биде уште потешко да се постигне консензус околу важни 

прашања. 

За крај, би нагласил дека ООН ужива голем углед и доверба во светот и покрај сите слабости, 

таа е организација која симболизира едно врвно достигнување на човештвото во еден толку 

несовршен и неправеден свет. 
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