Izvršni direktor BCBP jedan od autora izveštaja o otpornosti
društava na Zapadnom Balkanu
Datum
okt. '17.
16.
Izveštaj ispituje kako je Zapadni Balkan još jednom postao potencijalno nestabilna geopolitička arena i
analizira faktore koji utiču na (ne)otpornost društava u regionu iz više aspekata bezbednosti.
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Negativni razvoj događaja na Zapadnom Balkanu ukazali su na poteškoće u politici proširenja EU, i još
jednom su izazvali sumnje u kapacitete Unije da odlučno deluje u vremenu sve većih bezbednosnih
izazova. Ovo je izazvalo očekivanja i zahteve da Evropska unija postane prisutnija na globalnom planu.
Zabrinjavajući brojevi stranih boraca iz regiona koji se pridružuju Daešu ili Al-Nusri u Siriji i Iraku ili bilo
kojoj strani (pro-ruskim pobunjenicima ili snagama lojalnim vladi u Kijevu) u konfliktu u Ukrajini, kao i drugi
destabilizujući faktori svedoče o činjenici da je Zapadni Balkan važan deo evroatlantskog bezbednosnog
prostora, a u isto vreme skreće pažnju na ranjivost regiona za spoljne faktore nestabilnosti i nebezbednosti.
Izveštaj koji je pripremio Evropski institute za bezbednosne studije (EUISS) analizira faktore koji utiču
na otpornost društava u regionu u kontekstu spoljnih i unutrašnjih bezbednosnnih izazova. Pored toga
nudi niz preporuka za EU i lokalne aktere, čije bi usvajanje dovelo do otpornijih država i zajednica na
Zapadnom Balkanu. Izveštaj je podeljen u dva dela: prvi je posvećen spoljnim uticajima na (ne)otpornost
društava, dok drugi istražuje unutrašnje faktore
Izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Predrag Petrović i izvršni direktor
Kosovskog centra za bezbednosne studije Florijan Ćehaja u poglavlju koje su zajedno pisali istražuju sve
važnije pitanje islamske radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koje je pogoršano osećanjem otuđenosti i
radikalizacije mladih, povratnika iz Sirije ili stranih boraca sa prebivalištem u lokalnoj sredini.
Iako je cilj ovog izveštaja da identifikuje i poboljša faktore koji mogu društvo učiniti otpornijim na kraći rok,
neophodno je preduzeti druge mere kako bi se sprečilo širenje islamskog ekstremizma u dužem roku.
Izveštaj je pripremio EUISS uz podršku i saradnju Evropskog fonda za Balkan.
Ceo izveštaj je dostupan putem veb-sajta EUISS. Takođe je dostupan u biblioteci BCBP.
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