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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Н О В А  Е В Р О П С К А  М И Р О В Н А  М И     С И Ј А  Н О В А  Е В Р О П С К А  М И Р О В Н А  М И  

Европската унија сè повеќе се оби-
дува да преземе дел од одго вор-
носта на мировните мисии на 

НАТО во светот. Станува збор за кон-
цептот на европската безбедносна по-
литика, чиј зародиш е во далечната 
1995 година. Од тогаш до денес без-
бедносната политика на ЕУ и созда ва-
њето на заеднички интервентни воени 
сили на Унијата постојано се менува. 

По Чад, Конго и други земји, при-
падниците на воените и на цивилните 
сили на Унијата сега се распоредуваат 
на Косово и во Грузија. Но, сепак за нас 
најинтересна е функцијата на ЕУЛЕКС 
на Косово, која има цел воведување на 
правна држава. За целта на мисијата 
зборува шефот на ЕУЛЕКС, пензиони ра-
ниот француски генерал Ив де Ке рма-
бон. 

"ЕУЛЕКС - Косово е цивилна, правна 
мисија за да им се помогне на ко сов-
ските власти, која исклучително се пот-
пира врз принципите на она што се 
нарекува  локална соработка. Мандатот 
на оваа мисија многу е поразличен од 

УМНИК и  затоа е многу важно да се раз-
бере суштината на мисијата, бидејќи и 
ЕУЛЕКС е под  'чадорот' на ООН, од-
носно подлогата, исто така, мора да се 
бара во Резолуцијата 1244, која е еден 
столб на еднаквоста. Вториот столб на 
кој се потпира мисијата е европскиот, 
односно европската реакција која, како 
што е познато, ја вклучија сите 27 чл-
енки во 2008 година. Оваа мисија треба 
да трае две години, со можност за про-
должување на истата, во однос на си-
туацијата во која ќе се најдеме по две 
години", истакнува шефот на мисијата 
Ив де Кермабон, објаснувајќи ја ев роп-
ската мисија во средувањето на одно-
сите на Косово. 

ДОВЕРБА ВО 
ИНСТИТУЦИИТЕ

"Овде сме да им помогнеме на ин-
ституциите и да набљудуваме, бидејќи  
треба да се воспостават принципите на 
Унијата но, исто така, и сите вообичаени 
практики за да може земјата да й се 
приклучи на ЕУ. Подготовките на ми-
сијата почнаа пред две години, кога на 
лице место допатува една екипа, која 
тесно соработуваше со сите меѓуна род-
ни и локални актери на Косово.

Инаку, станува збор за мисија, која ќе 
вклучи околу 3.000 лица, од кои 1.800 
ќе бидат странци и 1.200 ќе бидат од ло-
калното население. Мисијата се состои 
од три столба, полициски, правен и ца-
рински состав.

Сите 27 земји-членки на Европската 
унија одлучија да ја спроведуваат оваа 
заедничка активност и навистина се 
обединија околу оваа мисија, исто така, 
ќе се приклучат и 6 држави од третите 
земји, кои потпишаа договор со ЕУ. Тоа 
се САД, Канада, Швајцарија, Хрватска, 
Норвешка и Турција.

Која е целта на мисијата? Целта е 
јасно зацртана и фигурира во нашата 
заедничка активност да им се помогне 
на институциите на Косово, на правните 
власти во зајакнувањето и во почи-
тувањето на законот, но и зголемување 
на одговорноста. Потоа, се разбира, 
треба да се зајакне мултиетничкиот 
аспект на правдата на царината. Исто 
така, и на полициските служби, бидејќи 
тие треба да се охрабрат за да им се 
помогне да ги постигнат меѓународните 
и европските стандарди. Друга цел на 
ЕУЛЕКС е тоа што треба да се воспостави 
доверба кај населението во инсти ту-
циите, пред сè, се мисли на правните 
институции, но и да се подобри со-
работката, бидејќи станува збор за ин-
тегрирана мисија, односно соработка 
меѓу полицијата, правдата и царината, 
кои заедно треба да работат на полето 
на борбата против организираниот 
криминал. За тоа да го постигнеме, 
пред сè, мандатот на ЕУЛЕКС се потпира 
врз концептот на помош, односно да-
вање совети, мониторинг, следење и 
набљудување на локалните власти.

Во тој контекст, постои уште една 
особено важна карактеристика на оваа 
мисија, а се однесува на извршната 

"Оваа мисија е многу 
поразлична од УМНИК и затоа е 
многу важно да се разбере 
нејзината суштина, бидејќи и 
ЕУЛЕКС е под 'чадорот' на ООН, 
односно подлогата, исто така, 
мора да се бара во 
Резолуцијата 1244, која е еден 
столб на еднаквоста. Вториот 
столб на кој се потпира 
мисијата е европскиот, односно 
тоа е европската реакција. 
Мисијата треба да трае две 
години, со можност за 
продолжување на истата, во 
однос на ситуацијата во која ќе 
се најдеме по две години", 
истакнува шефот на мисијата 
Ив де Кермабон, пензиониран 
француски генерал.

Која е целта? Целта е јасно 
зацртана и фигурира во нашата 
заедничка активност да им се 
помогне на институциите на 
Косово, на правните власти во 
зајакнувањето и во 
почитувањето на законот. 
Потоа, се разбира, треба да се 
зајакне мултиетничкиот аспект 
на правдата на царината. Но, 
исто така, и на полициските 
служби, бидејќи тие треба да ги 

постигнат 
меѓународните и 
европските стандарди.
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ЕУЛЕКС - "НОВ ЕУЛЕКС - "НОВ 
ЛЕКСИЛИУМ" ЗА ЛЕКСИЛИУМ" ЗА 

АЛБАНЦИТЕ И ЗА АЛБАНЦИТЕ И ЗА 
СРБИТЕ НА КОСОВОСРБИТЕ НА КОСОВО

вл аст. Имено, шефовите на мисијата, во 
рамките на специфичните и чувстви-
телните домени на она што го означува 
организираниот и воениот криминал, 
корупцијата, во случај на непочитување 
на меѓународните стандарди имаат 
мож ност, имаат право да отповикаат 
одреден број функционери од власта, 
ако тоа е неопходно", објаснува шефот 
на мисијата ЕУЛЕКС.

ТЕХНИЧКИ ДОГОВОР
"Каде сме денес со мисијата, односно 

до каде сме во распоредувањето на си-
лите од мисијата? Поради разбирливи 
политички причини се задоцни со рас-
поредувањето на силите, односно се 
соочивме со одреден број тешкотии 
заш то појдовните услови не беа обез-

бедени. Прво, не постоеше резолуција 
од Советот за безбедност и сè ова ја 
забави мисијата, која чекаше одлуки од 
генералниот секретар на ООН, за да се 
потврди меѓународното присуство на 
Косово но, исто така, и да се направат 
одредени консултации со УМНИК за да 
се постигне договор со специјалниот 
претставник на ЕУ, со кого се потпиша 
технички договор на крајот на август 
годинава. Со него добивме одреден бр-
ој материјални средства, возила и зг-
ради од УМНИК, така што пред извесно 
време на теренот бевме само 300 луѓе 
во рамките на мисијата. Но, распо ре-
дувањето на силите ќе продолжи по-
степено да се одвива. Цел на ова рас-
поредување на силите е навистина да 
ги постигнеме првичните планови, од-
носно за 120 дена да ја распоредиме 
мисијата. Меѓутоа, мислам дека тој 
период веќе го поминавме и треба да го 
завршиме до крајот на есента.

Според моето воено искуство, дури 
потоа можеме да ги постигнеме сите 
цели на мисијата, таа да биде способна 
да ја преземе одговорноста за следење 
на активностите на теренот, но и да се 
воспоставува правна држава на Косово. 
Мислам дека до крајот на есента мо-
жеби нема да бидеме целосно распо-
редени, но сепак најголем дел од ми-
сијата ќе може да преземе активности", 
вели генералот Кермабон.

ПРОВОКАЦИИ НА 
ЕКСТРЕМИСТИТЕ

"Трето, она на што мисијата особено 
треба да му посвети внимание е со-
стојбата на Косово. Иако таа се каракте-
ризира како мирна и стабилна, сепак не 
треба да заборавиме дека стабилноста 
може многу лесно да се промени, осо-
бено во однос на провокациите, кои би 
дошле од една или од друга страна. 
Мислам дека и од едната и од другата 

ЕУЛЕКС треба да воспостави 
доверба на населението во 
институциите, пред сè, се мис-
ли на правните инсти туции, 
но и да се подобри сора бот-
ката, бидејќи станува збор за 
интегрирана мисија, односно 
соработка меѓу полицијата, 
правдата и царината, кои за-
едно треба да работат на 
полето на борбата против 
организираниот криминал. За 
тоа да го постигнеме мандатот 
на ЕУЛЕКС, пред сè, се потпира 
врз концептот на помош, од-
носно давање совети, мони-
торинг, следење и набљу ду-
вање на локалните власти.

Во Косовска Митровица, 
Грачаница, Штрпце и Ранилуг 
се одржаа протести против 
воспоставувањето на мисијата 
на Европската унија на Ко со-
во, ЕУЛЕКС.

Протестите под слоганот 
"Стоп ЕУЛЕКС" ги организира 
Собранието на Заедницата на 
српски општини во Косово. 
Србите предупредуваат дека 
мисијата на ЕУ е нелегална.

ШЕФОТ НА МИСИЈАТА, ШЕФОТ НА МИСИЈАТА, 
ФРАНЦУСКИОТ ГЕНЕРАЛ ФРАНЦУСКИОТ ГЕНЕРАЛ 
ВО ПЕНЗИЈА ИВ ДЕ ВО ПЕНЗИЈА ИВ ДЕ 
КЕРМАБОНКЕРМАБОН
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страна има екстремисти, кои нема да се 
задоволат со мирна состојба. Имено, 
поради економската состојба на Косово 
тие ќе се обидат да направат про во-
кации. Тие се подготвени на одреден 
број активности, или можеби да ор-
ганизираат различни штрајкови и со-
цијални протести. Тоа особено може да 
се однесува за локалното население, 
кое не е задоволно од развојот во об-
ласта на здравството и во обра зова-
нието, но и во доменот на функцио-
нирањето на правната држава.

Што се однесува до состојбата на 
северот од Косово, таа не е задо воли-
телна, затоа што постои недостаток на 
правна држава и се овозможува развој 
на корупцијата, која 'бандитите' можат 
да ја искористат за да преземаат од-
редени активности.

За жал, тоа оди на штета на буџетот 
на Косово и на буџетот на Србите", вели 
шефот на мисијата, која мора што по-
брзо да ги распореди своите сили за да 
можат да учествуваат во воспоста ву-
вањето на подобра правна држава.

"Низ сите дискусии кои ги водевме 
со населението, пред сè, со малцин-
ството, кога им објаснувавме што е 
функ цијата ЕУЛЕКС и што таа може да 
направи, тие од нас многу очекуваа. Тоа 
значи дека распоредувањето треба да 
се одвива на прогресивен начин, но и 
постепено, бидејќи треба да се земат 
предвид не само специфичната со-
стојба, која постои во разни делови на 
Косово, туку мислам на сè она се од-
несува на енклавите и на северниот дел 
на Косово.

Покрај тоа, при распоредувањето на 
силите мораме на технички, опера ти-
вен, но и на политички начин да вос-
поставиме одреден однос со насе ле-
нието, кој ќе овозможи да се прикаже 
сликата за користа од нашата мисија. 

Денес мојата активност е концен три-
рана да се упати оваа порака до сите и 
тој начин го нарекувам постепен при-
стап, односно да постојат секојдневни 
контакти со локалното население, со 
политичките раководни лица и на це-
лата територија на Косово. Ние се оби-
дуваме да ја упатиме пораката, бидејќи 
порано имаше многу недоразбирања 
за функцијата на ЕУЛЕКС. Многу  луѓе не 
знаат за што станува збор. Во однос на 

мисијата на ЕУЛЕКС тие имаат конфузна 
идеја. Затоа мислам дека основна ак тив-
ност е да се обидеме да ја спроведеме 
нашата мисија преку информирање на 
луѓето. Тие треба точно да знаат за што 
станува збор и да ги убедиме дека тре-
ба да имаат доверба во нас, затоа што 
можеме да им дадеме солидни гара-
нции на полето на правдата, на функ-
ционирањето на полицијата, исто така, 
можеме да им ги гарантираме инди-
видуалните слободи, слободата на дви-
жење, одбраната на сопственоста, што 
е многу важно на Косово. За нас тоа е 
приоритет, бидејќи тие треба да имаат 
доверба во нас и да соработуваат со 
нас. Поради ова, уште еднаш ќе го по-
вторам техничкиот аспект на ЕУЛЕКС, 
кој на целото население, пред сè, на 
мал цинството ќе му покаже дека ми-
сијата дава гаранции за нивните права. 
За таа цел веќе се сретнав со одреден 
број политичари, без разлика дали се 
Албанци или Срби од Косово, и ним им 
упатуваме порака дека силите на 
ЕУЛЕКС мораат што побрзо да се рас-
поредуваат на целата територија. Ме-
ѓутоа, мислам дека тој пристап не е 
доволен, туку треба да биде збогатен со 
т.н. тотален пристап, што како на шеф 
на мисијата не е во мој домен. Тој при-
стап се однесува на политиката, во него 
треба да учествуваат сите политички 
актери, не само од Приштина и од Бел-
град, туку и други. Сметам дека за да се 
прифати оваа мисија треба да се при-
фати и нашата порака, а бидејќи по 
правило сум оптимист во неа  верувам. 
Убеден сум во тоа и во моментов до-
бивам добри сигнали. Се надевам дека 
со сите луѓе кои имаат добра волја 
многу брзо ќе можеме да ја рас по ре-
диме нашата мисија, поради што и мно-
гу сметам на поддршката на сите земји-
членки од ЕУ, но и на земјите кои се 
засегнати од оваа тема да ни помогнат 
во распоредувањето на мисијата. Рас-
поредувањето е многу важно, затоа 
што ќе се зајакне правната држава и ис-
тите елементи се добра основа за со-
лидна правна држава, од која ќе имаат 
корист општеството и регионот", по-
тенцира шефот на европската мисија, 
кој неодамна беше гостин на регио-
налната Конференција за безбедност и 
одбрана, која се одржа во Охрид.

Шефот на мисијата, Ив де 
Кермабон, е француски ге-
нерал во пензија. Роден е на 
4.11.1948 г. и има пет деца. 
Завршил Ecole Spéciale Mili-
taire de Saint-Cyr (воена ака-
демија), како и Ecole Supéri-
eure de Guerre (здружен уни-
верзитет).

Во неговата биографија 
може да се прочита дека ка-
ко воено лице бил на раз-
лични командни позиции 
во француската војска, осо-
бено во Француската легија 
на странците. Во рамките на 
ООН бил во Камбоџа, потоа 
престојувал во мисиите на 
територијата на поранеш-
ната ЈУ-држава, односно 
учес твувал во УНПРОФОР и 
во ИФОР, по што зел учество 
и во КФОР на Косово.

Во периодот од септември 
2004 г. до септември 2005 г. 
бил командант на НАТО си-
лите на Косово (КФОР) во 
При штина. Од 2005 г. до 
2007 г. бил командант на уп-
равата за единиците за брзо 
реагирање на Франција во 
Лил. Од 2007 г. е специјален 
советник на генералниот се-
кретар и висок претставник 
на ЕУ, Хавиер Солана.


