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Посетите лепоте Србије - 
Крупајско врело
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Ствари се полако померају на боље. Можда 
не тако брзо како смо очекивали и чему смо се 
надали али се ипак нешто мења. Није сад  да нас 
цео свет воли, што је наша инфантилна жеља, али 
нас барем ни не мрзи. Запад нам није превише 
наклоњен, заправо је више индиферентан. Ту и 
тамо провејава покушај Амера да поправе односе 
са Србима, које су несмотрено покварили ‘90. 
гурнувши нас Русима, о којима ми до тад нисмо 
знали готово ништа. 

Реч
у едника

Инспирација
“Уколико било који министар спољњих 
послова почне до смрти да брани „мировну 
конференцију“, можете бити уверени да је 
његова влада већ издала наруџбу за нове бојне 
бродове и авионе.”
- Стаљин.

“Главни темељ свих држава, нових, старих или 
постојећих, су добри закони и добро оружје. Не 
можете имати добре законе без доброг оружја, 
а где постоји добро оружје, добри закони ће доћи 
сами од себе.”
- Макијавели.

“Племенит је човек спреман на помирење али се 
не понижава. Хуља се понижава али није спреман 
на помирење.”
- Kонфучије.

„Од слободног човека се не може направити роб, 
јер је слободан човек слободан и у затвору.“
- Платон.

“Могао бих у Данској, и у Шведској, и у 
Норвешкој, да живим. Па и на Исланду. Свуда 
има добрих људи. Један други глас у мени, на то, 
довикује ми да се варам. И, да среће нема ван 
оног места, где смо провели детињство и где смо 
се родили.”
- Црњански.

Жељко Ињац

Тако се, ево већ неколико година уназад, 
прославља у Прањанима операција Халијард 
али Амери „не знају“ коме да се захвале што су 
им четници Чича Драже спасили на стотине 
пилота. Те се  једне године захваљују српским 
сељацима и Словенима, друге Шумадинцима. 
Добро нису отишли у још жешћа уопштавања па 
се захваљивали људским бићима, вишећелијским 
организмима, сисарима, итд. 
Делом смо ту и сами криви, пошто још увек један 
део нас не зна да ли смо Срби или Југословени, 
исток или запад, православци или безбожници, и 
шта је заправо наш базични идентитет. Зато, што 
би наш народ рекао „дођи себи, кад већ немаш 
коме“. Буди свој па ће те и други ценити.
Елем, часопис је (још уек) бесплатан и можете га 
поручити на мејл адресу: marketing@balkanfokus.
rs
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БАЛКАНПРЕГЛЕДДРУШТВЕНЕМРЕЖЕ

Инспирисани причама о чудотворним својствима 
планине Ртањ, на интернету се појавила ова слика 
са описом “Ртањ, рано јутрос сликано” 

Исти они који интернет криве због недовољног 
одзива на вакцинацију, сматрају да Вучић влада јер 
је мало људи присутно на интернету.

Појава хваљења сопственом децом на Интернету 
понекад изгледа смехотресно: 

Војвођани се шале на сопствени рачун због јесење 
меланхолије у равници

Многи људи у последње време упоређују политику 
Александра Вучића са политиком покојног 
премијера Зорана Ђинђића. Тако је настала 
инспирација за ову меме на којој Зоран Ђинђић 
каже: “Он ради све исто као ја. Само боље”.  

Градиво треба стално понављати јер има заборавних.`

Др за Рокенрол Милић Вукашиновић је реално 
један од најбољих политичких аналитичара, само на 
жалост без ангажмана.

Виденовић и ОЗНА:

Скенер друштвених мрежа...



Са времена на време појављују се људи који се 
опраштају на овај начин од своје деце на друштвеним 
мрежама. Неко је искористио једну такву објаву да 
убаци слику познате глумице из филмова за одрасле, 
Миу Калифу. 

Епилог о познатим вицевима о Словенцима који 
после 18-те године дођу у Босну и Херцеговину да 
траже оца, десио се када је Новак Ђоковић био гост 
на свадби једног познатог спортисте у РС када је 
настао овај селфи са Милорадом Додиком 

На твитеру се појављују објаве писане по истом 
шаблону, што доводи у сумњу њихову веродостојност 

Колико је проблем у Хрватској припадати било којој 
другој етничкој заједници сем Хрватима најбоље 
говори овај наслов: 

Овај мим је тешко објаснити. Постоји стереотип на 
интернету о непријатном телесном мирису двојице 
списатеља.

Јелена Ђоковић, супруга Новака Ђоковића, била је у 
посети манастирима на Косову са индијским гуруом 
Моханђијем. То је изазвало огорчење дела верника а 
реаговао је и Владика Фотије, подсећајући да верни 
народ не треба да верује којекаквим гуруима него 
Исусу Христу. 

Након барикада на Белведеру којима је покушано да 
се спречи устоличење Владике Јоаникија, Цетињани 
су најављивали нове протесте. Како се испоставило 
да велики део њих студира и живи у Београду, 
неко је овом сликом скренуо пажњу на бесплатно 
школовање људи који су на Белведеру говорили 
како је Србија окупирала Црну Гору 
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БАЛКАНПРЕГЛЕД

Спин који је стартовао са маргиналног 
хрватског портала H-alter о наводном 

сукобу Северине и Патријарха српског 
Порфирија, не би толико медијски био 
испраћен да му домаћи медији нису дали на 
значају. Хрватска певачица Северина Вучковић 
оптужила је српског Патријарха да је без њеног 
одобрења и знања лично крстио њеног сина 
Александра.  Према писању домаћих медија, 
Северина је поред ове оптужбе слала патријарху 
и увредљиве СМС поруке. Медији су пренели 
и како је Патријарх подигао тужбу због 
узнемиравања и како је наводно тужилаштво у 
Загребу цео случај схватило веома озбиљно. 

Истина је заправо да је Милановог и 
Северининог сина Александра крстио владика 
банатски Никанор. Милан је крстио сина у 
православној цркви у Вршцу 2014. године. 
Милан Поповић одлучио је да сина Александра 
крсти у Вршцу јер је Северина прекршила 
њихов договор о крштењу детета. Њих двоје су 
се договорили да ће њихов син, који носи име 
Милановог оца, бити крштен у Православној 
цркви, као и да ће кад одрасте сам одабрати 
веру. Упркос договору Северина је крстила 
Александра у Римокатоличкој цркви.

Патријарх Порфирије није подигао никакву 
тужбу против Северине. У време када је 
Северинин син крштен Порфирије није био чак 
ни митрополит Загребачко-љубљански, нити је 
познавао Милана Поповића, нити је боравио у 
Хрватској. 

Дакле, цео медијски спин је заснован на 
потпуној измишљотини и једној објави 
маргиналног хрватског портала. 

На административним прелазима 
Јарињу и Брњаку су Еулекс полиција, 

РОСУ, српски хеликоптери и српски народ на 
барикадама. Курти је повукао потез који може 
довести у питање наставак преговора у Бриселу 
и уопште смисао самих преговора. Октобар 
доноси локалне изборе на Космету а Куртијева 
политика, сем популизма, није донела никакве 
промене, нити побољшања за грађане Космета, 
пре свега за већинску албанску популацију 
на чије гласове рачуна. Без конкретних 
решења катастрофалне економске ситуације, 
радикализовањем ситуације на Космету и 
националистичком реториком, Курти, попут 
Мила Ђукановића у Црној Гори, жели заправо 
да одложи свој политички крах. Међутим, као 
и у Црној Гори, тако и на Космету, антисрпска 
политика је довела до реакције српског 
становништва...

Ситуација на Космету се опасно заоштрава. 
Након потеза које је повукао, Курти је ставио 
до знања и међународној јавности и српској 
страни да га никакви преговори суштински 
не занимају. Без обзира на резултате локалних 
октобарских избора на Космету, политика коју 
води Курти неће бити значајно промењена.  А 
његова политика је стварање Велике Албаније. 
То значи да се следећи пут РОСУ неће 
зауставити на административним прелазима 
Јариње и Брњак, већ негде у централној Србији. 
Да ли ћемо и тада говорити да „мир нема 
алтернативу“ и да је пре свега „потребан 
дијалог“?

Ко је крстио Северининог 
сина? Да ли су догађаји на Јарињу 

и Брњаку крај Бриселског 
споразума или почетак 

Велике Албаније?

Шта је истина?
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Ова година је донела тешко 
искушење за односе 

Србије и Израела јер је сходно 
Вашингтонском споразуму Израел 
признао тзв. Косово као независну 
државу. Тај чин је посебно болан за 
Србе јер нама Израел није тек једна 
од 90-так држава које су прознале 
„независност Косова“, посебно због 
осећаја блискости у страдањима 
током двадесетог века а нарочито 
сапатништва у Другом светском 
рату на подручју НДХ.

 То многима у Израелу није јасно, као што се и 
Руси зачуде кад виде спонатну русофилију код 
нашег народа а коју често мути „прагматична 
политика“ која мало мари за историјске и друге 
блискости. 

Нетанјахуова влада је под притиском 
Вашингтона, и то нове администрације, 
испунила захтев да се Приштина призна у 
замену да се њихова амбасада стационира у 
Јерусалиму, То је за Израел јако битно јер су у 
Јерусалиму поред америчке амасаде, коју је ту 
изместио амерички председник Трамп, свега 
још 2 амбасаде - Гватемале и Хондураса. Ту нема 
амбасада великих сила и земаља ЕУ. Приштини 
то даје један озбиљан импулс и привилегован 
статус који ће они искористити за лобирање 
за своју ствар (чланство у Унеско, Интерпол и 
УН).

Пише: Бранко Радун

Нова израелска влада је и нова шанса да се односи Србије и Израела ресетују и 
крену у позитивном правцу без обзира на баласт признања „независног” Косова. 

Нова влада је сачињена од људи који имају или одређене симпатије према Србима 
попут министра финансија Либермана који је помагао Републику Српску у врло 
осетљивим моментима или су барем неутрални у односу на конфликт Срба и 

Албанаца.

Нови почетак за 
односе Србије и 

Израела

БАЛКАНПОЛИТИКА
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А то је врло опасна ситуација за 
Србију и њене националне интересе. 
Зато може да се каже да односи 
Србије и Израела не стартују од нуле 
већ из „минуса”. 

Нова израелска влада је и нова 
шанса да се односи Србије 
и Израела ресетују и 
крену у позитивном 
правцу без обзира 
на баласт признања 
„независног” Косова. 
Нова влада је сачињена 
од људи који имају или 
одређене симпатије према 
Србима попут министра 
финансија Либермана који је 
помагао Републику Српску у врло 
осетљивим моментима или су барем 
неутрални у односу на конфликт 
Срба и Албанаца. Поред тога што 
по дефиницији имају негативан став 
према исламским екстремистима, 
израелска елита је изузетно 
прагматична да би је могла спутати било каква 
симпатија или антипатија. Утолико више што 
се очекује јачи притисак и из Вашингтона да 
Израел на различите начине подржи Албанце. 

Иако је Нетанјахуова влада учинила то што је 
учинила, немогућа мисија би била да нова влада 
без обзира на све повуче признање тзв. Косова 
због обавеза према САД и чињенице „још 
једне амбасаде у Јерусалиму”.  Кад то кажемо 
стављамо на страну и то што признање „Косова” 
прави проблем самом Израелу у политици 
према Палестини, што је и био главни мотив 
непризнавања тзв. Косова од стране Израела 
готово пуних 13 година, упркос америчким 
притисцима различитог интензитета. 

зна колико унапредити политички 
односи због познатог баласта 

али у економији је то 
значајно лакше и брже. 
Тако да би унапређење 

односа могло да иде 
на два колосека – 
један бржи, а то је 

економска 
сарадња, 
усвајање 
високих 

технологија 
из Израела, 

и други 
постепенији, 

а то је политички 
део односа две земље. 
Израел је и поред мале 

површине коју заузима изузетно 
утицајна земља, нуклеарна сила и 
технолошки напредна економија. 
Свима који се баве политиком 
је познато колико је утицајан 
израелски лоби у САД (али и 
другде) и колико би нам могао 
помоћи око лобирања за Косово 
или Републику Српску. Све то 
нам говори да уз ово речено 
унапређење економских односа 
али и значајне инвестиције у 
Србију могу променити минус у 
односима у реалан плус.

Треба бити свестан да не постоји статус 
кво – односи међу људима и народима или 

напредују или назадују, тако да шанса коју 
пропустите лако постане штета коју је 

тешко или немогуће исправити.

Свима који се баве политиком је познато 
колико је утицајан израелски лоби у 
САД (али и другде) и колико би нам 
могао помоћи око лобирања за Косово или 
Републику Српску.
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Треба бити свестан да не постоји статус кво – 
односи међу људима и народима или напредују 
или назадују, тако да шанса коју пропустите 
лако постане штета коју је тешко или немогуће 
исправити. То што је обновљена комуникација 
на највишем нивоу (председници и министри 
спољних послова) је добар знак да се ствари 
померају са мртве тачке. Посебно је значајно 
што је почело са радом Представништво 
Привредне коморе Србије у Јерусалиму.
Није реално очекивати да би се одмах могли ко 

Политичари следе јавно мњење 
и гледају на следеће изборе, а 
државници гледају мало даље и 
шире па некада њихове одлуке 
тренутно стварају отпоре да би им 
будућност дала за право. Тако нам је 
у случају превазилажења искушења 
односа Србије и Израела потребно 
више државничке храбрости да би 
се реализовала визија будућности а 
мање политичког прагматизма који 
ствари гледа тактички уско.    
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Јавна сцена увек изискује 
енормне количине енергије. 

Политичка сцена посебно. Колико 
често смо заиста видели „феникса“ 
на јавној сцени? У којој мери је 
тај неко, ко се дигао из пепела 
и поново оживео, заиста опстао 
на сцени? Није битно о којој 
бранши говоримо (политичкој, 
научној, уметничкој, естрадној, …). 
Ситуације су изузетно ретке.

Код појединих музичара или глумаца се, с 
времена на време, неко поново појави али 
ретко ко ко се појави дуже опстане. Или 
поново заузме позицију коју је некада имао. 
Обично се формира група старих фанова која 
из носталгије према својој младости подржава 
тај подухват „васкрсења“. Тренд, који обично 
не траје дуже од годину дана, и који не доноси 
аутентичну промену.

Борис Тадић је уживао изузетну популарност 
у време свог мандата. У том тренутку био је 
оно што је урбаној средини и широј јавности 
било популарно. Реторички и интеркултурално 
солидан и у односу на провинцијалца Николића 
супериоран.

Пише: Љиљана Радун

Господин Борис може бити феникс јер је као кадар био прихватљив за 
више од два милиона бирача што је за сваког лидера ДС-а недостижно. 

Ипак, његов имиџ „пристојног и урбаног момка” није довољан да га 
задржи на сцени дуже од три дана.

Да ли Тадић може 
бити политички 

феникс?

БАЛКАНПОЛИТИКА
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Он је добио за ДС референдумску подршку која 
је била немогућа за Ђинђића око кога је створен 
култ. Тадић је био културно и културолошко 
освежење за хаотичну и агресивну политичку 
сцену на Балкану. Неко ко заиста промовише 
дебате, расправе, дијалоге и при томе не 
изгледа нападно и радикално. У његовим 
говорима се вера у европски и демократски 
систем вредности (ма шта то значило) јасно 
видела. Толико општеприсутна да нема потребе 
преиспитивати веродостојност исте. Оно што 
је недостајало у његовом мандату, а верујем да 
и даље недостаје, јесте лидерска способност 
имплементирања поменутих система вредности 
у постојећу структуру.

 
Лидерска улога која се тражи на 
нашој сцени није професор етике 
већ најуспешнији студент исте. 
Поред физичких и психолошких 
квалитета које господин Борис 
Тадић поседује за васкрсење 
на политичкој сцени њему је 
неопходно прихватање више 
одоговорности, преузимање 
реформе као лично задужење, 
ауторитативнији приступ, 
такорећи лично заветовање на 
успех. Јавност је већ видела да он 
има шарм и популарност, али и 
тада као и сада недостајале су снага 
и одлучност.

Оно што је ипак освежење јесте његово 
необећавање. Борис не жели да обећава ствари 

које не може да испуни.

Тадић је неко ко заиста промовише дебате, 
расправе, дијалоге и при томе не изгледа 
нападно и радикално.
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Заправо, господин Тадић управо то и сам 
потврђује: „Сада ће бити много теже него 2000. 
јер је криминализација узела маха. Сада ће бити 
много теже!“  Оно што је ипак освежење јесте 
његово необећавање. Борис не жели да обећава 
ствари које не може да испуни. Истиче важност 
и наглашава скоро па немогућност промене 
како би умањио сопствену одговорност. Јасно 
наглашава да у овом тренутку не зна да ли би се 
упуштао у политичке акције јер „нема поверење“. 
Свакако је више него феноменално што је 
толико рационалан у процени немогућности 
свог утицаја. Нико нам није обећавао мање од 
њега. Но да ли људи то желе да подрже? Не, не 
желе.  

Чини се да је то њему више него 
јасно. Чак, на моменте, чини 
се да делује да Србију сматра 
безнадежним случајем где је таква 
промена немогућа. Наглашавајући 
колико је тешко да се у овом 
времену догоди темељна промена 
система узима стратегију лидера 
који не обећава ништа и пасивном 
агресијом настоји да ствара 
бирачко тело које може да га 
изабере. Таквом стратегијом након 
сваког неуспеха има оправдање: 
„Рекао сам да ће бити тешко“. 
Поред припреме на неуспехе, 
својим имиџом незаинтересованог 
политичара за „столицу“ узима 
улогу „онога што сте ви тражили“.

Господин Борис може бити феникс 
јер је као кадар био прихватљив за 
више од два милиона бирача што је 
за сваког лидера ДС-а недостижно. 
Ипак, његов имиџ „пристојног 
и урбаног момка” није довољан 
да га задржи на сцени дуже од 
три дана. Питање страначке 
инфраструктуре и финансија 
може некако да се реши, па чак и 
недостатак медија, али одлучност 
и воља која људе покреће и 
уједињује тешко. Борис Тадић је 
интелигентнији и популарнији 
од других грађанских политичара 
попут Ђиласа или Јеремића, но код 
њих нема мудрости да га подрже 
као некада Ђинђић Коштуницу и 
тако направе победничку причу. 
Но, лузери остају лузери.
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Крајем августа, у контексту 
питања око предстојећег 

пописа становништва изнова су 
актуализоване теме које се односе 
на проблематику тумачења тзв. 
војвођанског идентитета. Односно, 
тренутно се кроз анализу медијских 
садржаја и наступа политичких 
носилаца аутономашких идеја, могу 
пратити инструментализоване 
тенденције које су у вези са 
суштином идентификације 
„војвођанин/војвођанка које се 
„нуде“ као опозит и алтернатива 
у односу на форму постојећих 
националних идентификација. 

Иницијатива политичких актера и странака 
окупљених око Војвођанског фронта 
посредством које се тежи да се на предстојећем 
попису „војвођански“ ниво регионалне 
идентификације представи као национални 
а који је конципиран у опозиту на друге 
националне идентитете и идентификације 
националних и етничких заједница које живе на 
простору Републике Србије, али и „спремност 
на дијалог“ ресорне министарке по том питању, 
проблематични су у читавом корусу круцијалних 
елемената и свакако су у дијаметралном 
супротношћу са државним и националним 
интересима Републике Србије. Покренута 
иницијатива, с обзиром на концепцију њеног 
настанка, политичког хабитуса њених актера 
и реторике која је прати, кроз тенденциозно 
представљање у произвољној  интерпретацији 
„права на слободно изјашњавање“ и „препорука“ 
тј. „обавеза“ Савета Европе, представља 
политички механизам за креирање корпуса 
политичких наратива са инструментализованом 
војвођанском (војвођанерском) политичком 
атрибуцијом.

Пише: Кристијан Обшуст
http://wwwHYPERLINK “http://www.cikipm.
org/obsust”.cikipm.org/obsust

Читав низ продуковања теза о тзв. војвођанском идентитету као 
облику идентификације који превазилази регионални и поприма 

национални смисао, треба сагледати у контексту креирања јавног 
наратива кроз круцијалну премису која подразумева дистинкцију у 

односу на остале, тј. Друге. 

Шта је то 
војвођански 
идентитет и 

чему служи?

БАЛКАНПОЛИТИКА
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У том смислу, целокупна иницијатива као 
средство за остваривање „права грађана“ 
у контексту њиховог изјашњавања, каква 
је пласирана од аутономашких кругова 
тј. Војвођанског фронта, простиче из 
већ постојећег „војвођанског политичког 
имагнаријума“ који се карактерише са јасно 
успостављеним ригиднијим аутономашким 
(а често и сепаратистичким) политичким 
идиомима. 
Читав низ продуковања теза о тзв. војвођанском 
идентитету као облику идентификације који 
превазилази регионални и поприма национални 
смисао, треба сагледати у контексту креирања 
јавног наратива кроз круцијалну премису 
која подразумева дистинкцију у односу на 
остале, тј. Друге. При томе се ти Други, 
перципирају са антагонистичких становишта, 
а неретко као посве другачији и мање 
вредни. Односно, војвођански идентитет се 
од аутономашких кругова конструише кроз 
читав низ вишедимензионалних и усмерених 
политизација, при чему се тенденциозно 
истиче као својеврсна „алтернатива” 
националном облику идентификовања, тј. као 
„вредносна солуција” у односу на, пре свега, 
српски национални идентитет посматран 
пежуративно и представљен кроз читав 
дијапазон дифамација. У том правцу, треба 
перципирати и тренутно актуалну иницијативу 
тзв. Војвођанског фронта везану за предстојећи 
попис становништва.  

Перцепција војвођанског 
идентитета каква се у последње три 
деценије медијски и идеолошки 
пласира од стране заговорника 
већег степена аутономије 
Војводине у Републици Србији, 
представља конструкт утемељен 
на корпусу идеја о некаквој 
„културолошкој“ и вредносној 
дистинкцији монолитно и 
супериорно, али магловито, 
представљене „војвођанске 
традиције“ као „цивилизацијско, 
менталитетски и економски 
супериорније и еманципованије“ у 
односу на остатак Србије. Овакав 
јавни наратив, конструише се 
кроз различите механизме, пре 
свега деловањем формалних и 
неформалних политичких група, 
посредством медија, као и уз посебно 
деловање појединаца који су своје 
политичке каријере изградили на 
пропагирању наводног залагања 
за већи степен војвођанске 
аутономије. Специфични корпус 
идејних конструкција, који се од 
њихових  протагониста означавају 
и подводе под тзв. „војвођанску 
традицију”, али и политизација 
питања попут економске ситуације 
у Војводини у контексту пласирања 
неутемељених теза о њеној наводној 
експлоатацији од остатака Србије 
(представљене као колонизатора) 
и слично, представљају круцијалне 
псеудоисторијске елементе у 
формирању политичке призме тзв. 
војвођанског идентитета. 

Генерално посматрано, покушаји 
стварања тзв. војвођанског 
идентитета као политичке а не 
искључиво регионалне категорије 
– која чак ни као таква уосталом 
није хомогена већ је састављена од 
низа локалних идентитета – одвија 
се у два основна праваца. Са једне 
стране, уочавају се тенденције 
које се везују за измишљање 
и популистичо истицање 
„војвођанских традиција“. Оне 
се, од оних који их стварају 
(измишљају), перципирају као 
јединствени хомогени монолит 
који стоји насупрот прилично 
стигматизованом остатку 
Србије као цивилизацијски и 
културолошки мање вредном, 
односно као ретроградном 
и заосталом. Реч је заправо о 
својеврсном измишљању неког 
облика „погодне и прочишћене 
историје” у којој се културне 
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разноликости које постоје у 
Војводини постављају на ниво 
који је у наводној „културолошкој” 
искључивости и вредносној 
дистинкцији у поређењу са 
остатком Србије. При томе се крајње 
иронично, у потпуности занемарује 
сама суштина иницијалног 
настанка идеје о аутономији  
Војводине (Српског војводства) 
као продукта еманципаторских 
националних процеса 
српског етничког супстрата у 
Хабзбуршкој монархији. Односно, 
селектовањем, прочишћавањем 
и ревизијом прошлости, истичу 
се само чињенице везане за 
успостављање војвођанске 
аутономије у контексту постојања 
социјалистичке Југославије након 
Другог светског рата.

Пратећи овакав модалитет, поменута 
иницијатива Војвођанског фронта би омогућила 
да ниво идентификације Војвођанин представља 
солуцију не само за форму идентификовања 
који садржи српску националну атрибуцију, 
већ и за атрибуцију осталих националности 
који живе на простору Републике Србије. Из 
предходно наведеног, могуће је правилније 
сагледати и сет констелација око тенденциозне 
и некритичке интерпретације везане за питања 
„вишеслојног идентитета“  наведеном у 
препорукама Министара Савета Европе, каква 
долази од стране лидера ЛСВ-а, маргиналне 
и догматско устројене „Војвођанске партије“, 
али и актуелне министарке Министарства за 
људска и мањинска права и друштвени дијалог. 
Односно, иако инцивијативу Војвођанског 
фронта треба примарно посматрати као 
дневнополитичко „сакупњање политичких 
поена“ у склопу кампање за предстојеће изборе, 
са друге стране реализација иницијативе везане 
за попис би дугорочно могла  узроковати 
прилично проблематичне консеквенце везане 
за целовитост Републике Србије. У том смислу, 
иницијатива би према свом садржају могла 
представљати  дезинтегративни механизам 
и средство за потенцијално креирање 
нових нација и националних идентитета на 
централном и западном Балкану.  

Уосталом, намећу се и питања, због чега се 
проблематика  војвођанског  идентитета 
од стране одређених аутономашких (и 
сепаратистичких) политичких актера, 
управо сада актуализује? Да ли је покретање 
овог питања у колерацији са актуалним 
пристисцима везаним за преговоре о Косову 
и Метохији? Да ли то, што иницијатива 
долази од лидера странке који ових дана у 

Војвођански идентитет се од 
аутономашких кругова конструише кроз 

читав низ вишедимензионалних и усмерених 
политизација, при чему се тенденциозно 

истиче као својеврсна „алтернатива” 
националном облику идентификовања

Други правац обухвата 
продуковање низа политизација, 
односно различитих 
тенденциозних и искључивих 
теорија о томе како Војводина 
и „Војвођани” представљају 
неку врсту „економских талаца“ 
остатка Србије (Београда) која 
их експлоатише и која заправо 
наводно својом „заосталошћу” 
кочи општи економски и културни 
прогрес Војводине. У том контексту, 
пласирају се неутемељене тезе 
о томе како је Војводина од 
стране Србије „колонизована“ 
или чак „окупирана“, како је 
над њом извршен економски и 
политички империјализам, па чак 
и конспиративне апсурдности како 
се од стране Србије на простору 
Војводине врши својеврсно „тихо 
етничко чишћење“ над домицилним 
становништвом, итд. 

Тенденција пласирана од 
аутономашких кругова да 
се регионални идентитет (у 
овом случају војвођански), 
кроз формирање наратива о 
угрожености и о експлоатацији 
од стране других (у овом случају 
остатка Србије), постави на ниво 
националног, постоји у извесном 
смислу већ три деценије.
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суседној држави учествује у протестима које 
ограничавају верска права грађана доминантне 
конфесије, представља његов политички 
трик намењен искључиво за мобилизацију 
потенцијалних нових гласача аутономашке 
провенијенције за предстојеће изборе с 
обзиром на тренутно крајње незавидан рејтинг, 
или актуализација овог питања у тренутним 
друштвеним и политичким констелацијама има 
за циљ нешто сасвим друго? Упркос појединим 
индикативним премисама које произилазе из 
актуелног друштвеног и политичког контекста 
и који упућују потенцијално на инволвирање 
страног фактора у контексту потенцијалне 
„интернационализације војвођанског питања“, 
опет се од стране дела опозиционих партија 
уједно пласира и конспиративна теза, да 
иницијатива Војвођанског фронта заправо 
представља потез владајуће странке у 
контексту стварања нове лажне опозиције и 
новог заваравања и обмане бирача у том правцу 
а у контексту припрема терена за предстојеће 
изборе. 

На крају, треба истаћи да је на пописима 
грађана у Републици Србији, сваком појединцу 
омогућено да се слободно изјасни (или да се 
не изјасни) о својој националној припадности. 
Односно, сваки појединац може да искаже 
своју припадност (ниво идентификације) на 
који год начин жели, тј. да се идентификује 
као припадник одређене нације или фиктивно 
замишљене заједнице (нпр. Марсовци). У истом 
контексту, може да истакне и своју регионалну 
припадност, уместо националне (нпр. Сремац, 
Новосађанин, Дорћолац и сл.). Међутим, 
у оквиру обраде статистичких података 
Републичког завода за статистику, логично је 
да ће се све ове идентификације (укључујући и 

Перцепција војвођанског идентитета 
каква се у последње три деценије медијски 
и идеолошки пласира од стране заговорника 
већег степена аутономије Војводине у 
Републици Србији, представља конструкт 
утемељен на корпусу идеја о некаквој 
„културолошкој“ и вредносној дистинкцији 

регионалне попут нпр. шумадијске 
или рашке које представљају исто 
што и војвођанска), означити 
равноправно, у конкретном 
случају као „остали“ с обзиром 
да се не ради о националном 
облику идентификације какав 
има фактичко утемељење и који 
произилази из друштвених и 
историјских констелација, већ 
представља искључиво право 
појединца да истакне свој 
примарни ниво идентификације, 
који пак може, али и не мора да 
буде национални. Према томе, 
нико појединце не спречава да 
се примарно изјашњавају као 
Дорћолци или Војвођани, али у 
контексту евиденција на попису 
тај ниво идентификовања мора 
бити перципиран као локални, тј. 
регионални и унет у категорију 
„Остали“ равноправно са другим 
локалним и/или регионалним 

нивоима идентификације. 
Уосталом, приликом пописа као и 
до сада, грађани могу тражити да 
им се регионални идентитет упише 
у рубрику национална припадност. 
Односно, у складу са постојећом 
праксом са осталим европским 
државама, али и на основу валидне 
историјске утемељености, нипошто 
није могуће ниво регионалне 
идентификације изједначити 
са националним, тј. мора се у 
статистичкој обради података 
назначити јасна дистинкција 
између регионалног и локалног са 
једне, и националног тј. етничког 
нивоа идентификације са друге 
стране. Такође, није могуће 
ни издвајати и потенцирати 
један ниво регионалне или 
локалне идентификације (нпр. 
војвођанске) у односу на остале 
(нпр. шумадијске, сремачке, 
рашке итд), с обзиром да би се 
таквом вештачком протекцијом, 
нарушавала права грађана који 
имају другачији ниво локалне, 
регионалне или пак неке друге 
форме (само)идентификације.
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Пише: Рајко Петровић 

Недеље и месеци иза нас ставили су пред српски народ нове изазове, али овога пута 
синхронизоване од стране западних центара моћи и са околним земљама и народима као 

традиционалним ,,извођачима радова“ на терену.

Српско 
јединство је 

једини гарант 
опстанка нашег 

народа 

БАЛКАНПОЛИТИКА

Ф
от

о:
 Fl

ic
kr

/Iv
an

 R
ad

ic



19

Дан српског јединства, слободе и 
националне заставе који су Србија и 

Република Српска, али и сви Срби у региону и 
свету прославили 15. септембра у снак сећања 
на пробој Солунског фронта 1918. године 
обележен је ове године у посебним условима. Ту 
не мислим на пандемију коронавируса, већ на 
једну другу пандемију која, ево већ деценијама, 
не јењава – на антисрпство. 

Заједничка туробна прошлост, заједнички 
данашњи изазови и истоветни циљеви којима 
стремимо сјединили су се овога 15. септембра 
у српским тробојкама које су се снагом истог 
ветра вијориле у Бањалуци, Добоју, Требињу, 

Кикинди, Лесковцу и Београду.

Републици Српској, али и Србима у 
целини се поново покушава ставити на 
чело жиг геноцида.

Све оно што се дешава у Црној 
Гори у последње време тешко да 
може стати у неколико редова, али 
су дешавања везана за устоличење 
митрополита црногорско-
приморског Јоаникија свакако 
најупечатљивија. Црногорске 
комите, предвођење Милом 
Ђукановићем и верним му слугом 
Веселином Вељовићем, покушале су 
да заузму Цетињски манастир (који 
сагради Иван Црнојевић у време 
када црногорске државе и нације 
није било ни у наговештајима), 
али и да се физички обрачунају 
са, како они веле, ,,митрополитом 
десантно-хеликоптерским“ и 
патријархом који руководи 
,,српским поповима који су побили 
пола Југославије“. 

Србима на Косову и Метохији самопроглашена 
председница Вљоса Османи отворено је 
поручила да се не надају Заједници српских 
општина, а Мирослав Лајчак, специјални 
представник ЕУ за дијалог Београда и 
Приштине, истакао је да се подразумева да 
ће резултат дијалога бити пуно међународно 
признање тзв. Косова. Републици Српској, 
али и Србима у целини се поново покушава 
ставити на чело жиг геноцида, а бошњачки 
лидер Бакир Изетбеговић (да, син онога који 
је позивао муслимане од Марока до Малезије 
да створе исламску државу по узору на 
шеријатско право) без задршке напада и вређа 
Српску Православну Цркву као установу која 
,,не служи Богу и добру“. 

У Хрватској је почео попис становништва где 
тзв. православни хрватски бранитељи, без 
икакве јавне осуде, позивају тамошње Србе да 
се изјасне као Хрвати и припадници фантомске 
„Хрватске православне цркве“, исте оне коју 
је указом 1942. године основао Анте Павелић 
лично. 

Зато када министар Александар 
Вулин каже да је стварање српског 
света задатак његове генерације 
политичара и једини гарант да 
се над Србима неће спроводити 
физичко и политичко насиље, он 
говори истину и суштину. Тешко 
брату без брата, тешко Србину 
без Србина, то је порука и смисао 
Дана српског јединства. 

Недеље и месеци иза нас ставили су пред 
српски народ нове изазове, али овога пута 
синхронизоване од стране западних центара 
моћи и са околним земљама и народима као 
традиционалним ,,извођачима радова“ на 
терену. 

Заједничка туробна прошлост, 
заједнички данашњи изазови и 
истоветни циљеви којима стремимо 
сјединили су се овога 15. септембра 
у српским тробојкама које су 
се снагом истог ветра вијориле 
у Бањалуци, Добоју, Требињу, 
Кикинди, Лесковцу и Београду.
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Власт је последњих година 
кренула у кампању коју 

бисмо могли назвати патриотском 
а коју њени леволиберални и 
грађански опоненти називају 
националистичком. Довољно је 
сетити се обележавања страдања 
Срба током прогона и погрома 
1995 које је постало нека врста 
националног дана сећања на 
српске жртве, па подизање 
импозантног споменика Стефану 
Немањи, емитовање филма „Дара 
из Јасеновца” или законодавна 
подршка ћирилици који су изазвали 
јаке емоције у јавности. Последњи 
догађај тог типа је празник српског 
јединства и српске заставе. Kао по 
правилу на сваку такву активност 
власти осула се паљба из медијских 
и интелектуалних оруђа и оружја 
са позиција леволибералних 
позиција грађанске опозиције 
и другосрбијанске антисрпске 
хистерије.

Медији који су у власништву странаца или су 
блиски опозицији су водили кампању против 
тих, да кажемо, репера националног идентитета 
(страдање Срба, ћирилица, застава) чиме су 
само одбили од себе добар део тихе већине која 
је патриотски и конзервативно настројена.  

Празник посвећен националном јединству и 
српској застави који је обележен и у Србији и 
у Републици Српској (било је српских застава и 
по Црној Гори) су подржали и људи који иначе 
нису наклоњени овој власти или су политички 
неутрални.

Пише: Василије Мишковић

Празник посвећен националном јединству и српској застави који је 
обележен и у Србији и у Републици Српској (било је српских застава и по 
Црној Гори) су подржали и људи који иначе нису наклоњени овој власти 

или су политички неутрални.

Потребна је сасвим другачија опозиција – 
национално одговорна и са осећајем за државу.

Тако је велики глумац Петар Божовић својим 
учешћем у обележавању овог празника дао 
националну надстраначку ноту. Са друге 
стране из редова другосрбијанске квазиелите 
и грађанске опозиције су стизале отровне 
стрелице типа „то је национализам и уперен је 
против других народа” или „колико то кошта”. 
Читава кампања у медијима које контролишу 
и друштвене мреже на којима имају значајно 
професионално присуство је била изузетно 
агресивна и негативна. Но опет им се то вратило 
као бумеранг јер су против себе добили не само 
оне који подржавају власт већ и оне који су 
опозиционо и патриотски настројени.

Kако се грађанска
опозиција

оклизнула
на заставу
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Групација коју представљају патриотски 
покрети, организације, портали и утицајни 
појединци на друштвеним мрежама је на 
њихову агресију одговорила сличном мером. 
Тако је грађанска опозиција која се ослања на 
другосрбијански естаблишмент још једном 
пуцала себи у ногу и уместо да поентира и 
ојача своју позицију у друштву створила себи 
још огорченијог противника у виду патритске 
Србије. 

Неки су склони да мотивацију власти да 
уведе један такав „српски” празник виде 
у политичком маркетингу и најављеним 
изборима за пролеће следеће године. Други 
опет то виде као лукаву стратегију владајућих 
спин доктора да се на овај начин изведе на 
чистац антидржавни и анационални дух који 
влада у грађанској опозицији и који као такав 
не може имати значајнију подршку јавности. 
Сходно томе се затвара могућ потенцијално 
проблематичан (због Kосова) десни или 
национални бок у позицијама власти. Kад томе 
додамо да грађанска опозиција непрекидно у 
први план гура људе попут Саше Јанковића или 
Маринике Тепић који су се својим ставовима 
око „геноцида у Сребреници” или „независног 
Kосова” компромитовали у јавности прича о 
губитничкој опозицији постаје комплетна. 

Да нису сви баш толики мазохисти или пак да 
не мисле само о томе шта ће рећи амбасадор 
показује и реакција Вука Јеремића. Он је 
рекао како ће кад он дође на власт и поред 
лустрације задржати овај празник. Од њега је 
то врло великодушно нарочито ако се има у 
виду да је подршка коју има у јавности на нивоу 
статистичке грешке. Неки други су једноставно 
ову тему прескочили схватајући да је немогућа 
мисија објаснити да напад на празник 
националног јединства и српске заставе није 
напад на заставу већ на Вучића. 

Нама је жао што је део опозиције који себе 
зове грађанском подлегао антисрпској и 
антидржавној кампањи и штавише пригрлио 
је као своју. Нама је потребна сасвим другачија 
опозиција – национално одговорна и са 
осећајем за државу. Овакву опозицију би можда 
пожелели само својим непријатељима.

Грађанска опозиција која се ослања на 
другосрбијански естаблишмент је још једном 

пуцала себи у ногу уместо да поентира и ојача 
своју позицију.
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Пише: Марко Радаковић

БАЛКАНПОГЛЕД

Балкан
Недавно сам видео много 

ружних коментара који 
Срби дају на рачун истакнуте 
српске заставе. Најчешће су то 
биле фотографије сиромашних 
домова који су истакли заставу. 
У коментарима пљују по 
национализму, пљују по својој 
земљи, називају особе које истичу 
заставу примитивним, глупим, 
“напредњацима”, мрзитељима, 
заговорницима рата, итд. 

Под један, застава није власништво 
неке партије, нити су сви они који 
су патриоте аутоматски и чланови 
владајуће странке. 

А, да, то важи само за нас, Србе, јер су (неке од) 
нас Американци и ини душебрижници убедили 
у то. 

Треће, то што је неко сиромашан не спречава 
га да воли своју земљу и свој народ. Ми 
не знамо зашто је неко сиромашан, зашто 
одмах оптуживати целу земљу и сав народ? 
Најсиромашнији су увек били и најискреније 
патриоте (и најревноснији хришћани и 
најсрдачнији људи, ако ћемо истину). 

Недавно сам видео много ружних коментара који Срби дају на 
рачун истакнуте српске заставе. Најчешће су то биле фотографије 
сиромашних домова који су истакли заставу. У коментарима пљују по 
национализму, пљују по својој земљи, називају особе које истичу заставу 
примитивним, глупим, “напредњацима”, мрзитељима, заговорницима 
рата, итд. 

Застава није тек демагошко 
средство или оружје у рукама 
политичара, други могу само 
да покушавају да је претворе 

у то. 

Застава је симбол и наше историје, 
наших предака, наше земље, симбол 
свих оних који деле с нама овај 
животни простор, симбол наших 
обичаја, културе, наших идеја, вере и 
наде. 

Који су чистог 
образа не пљују 

своју заставу!

Под два, “националиста” је реч 
која је данас добила негативно 
значење и сада представља особу 
која истиче вредност своје нације 
науштрб других. Не улазећи у 
терминолошке анализе, ето, радије 
ћу говорити о патриотизму или 
родољубљу, што је и данас љубав 
према својој земљи и народу, а да 
притом не презиреш све остале. И 
зашто би љубав према својој земљи 
аутоматски значила да мрзиш 
остале?

Застава није тек демагошко средство или 
оружје у рукама политичара, други могу само да 
покушавају да је претворе у то. Она је симбол 
и наше историје, наших предака, наше земље, 
симбол свих оних који деле с нама овај животни 
простор, симбол наших обичаја, културе, наших 
идеја, вере и наде. 

И то је велики проблем, кад људи због 
корумпираних политичара замрзе и целу државу 
коју ти политичари уништавају, па и оног 
српског сељака који простодушно цени парче 
земље под ногом и сећање на храброст својих 
дедова. Зато што им плата није светска, псују 
Срби и Србију и српство, и грб и заставу, и веру 
и Цркву. Па изволите, еманципована господо, 
учините нашто да се тако лоше стање промени, 
уместо што пљујете нас, “крезубе националисте”. 
Или правац за Њемачку коју толико узимате као 
узор свега лепог. Но и тамо ћете пљувати и свој 
народ и своју земљу. Неће ваш гнев смањити 
велика плата, јер постоји тај мир који не долази 
ни од уређене земље, ни од износа на рачуну, већ  
тај мир долази од чистог образа и чврсте вере.
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БалканФОКУС МАГАЗИН

Да ли јеДа ли је
власт одусталавласт одустала

од ковид пасоша?!од ковид пасоша?!
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Медијски наметнут наратив 
о подели грађана на 

ваксере и антиваксере осим што је 
површан и нетачан  изоставља оне 
који се не могу сврстати у једну 
или другу „опцију” а представљају 
тиху већину становништва. 
Заправо је много више оних који су 
против локдауна или неких других 
ковид мера, него против самог 
вакцинисања. Постоје и они који 
мисле да су мере попут обавезног 
ношења маске непотребне иако су 
за вакцинацију. То је иначе и став 
влада Шведске и Данске. Исто 
тако постоје и они који верују у то 
да вакцине штите од ковида али 
су против обавезне вакцинације 
као мере која ограничава слободу 
избора и ствара непотребне 
напетости у друштву. 

Антиваксери или тврди 
противници вакцинације су 
радикални представници дела 
друштва које је скептично према 
„званичној верзији” о пандемији. 
Антиваксери нису толико бројни 
у популацији али су гласни на 
друштвеним мрежама пошто су за 
њих затворени мејнстрим медији. 

Антиваксери  у „чистом облику” су ретки и 
толико радикални да не могу повући масу 
следбеника за собом у свом крсташком рату 
против зле фармакомафије и Била Гејтса. Они 
сами по себи јесу видљиви на друштвеним 
мрежама али их њихова искључивост и 
радикализам елиминишу из озбиљније 
политичке игре. 

Антиваксери заиста сами по себи не би могли 
озбиљније да угрозе власт  или да свој став 
артикулишу у озбиљнију политичку агенду. Али 
ако имамо у виду да је значајно већи проценат 
популације против локдауна и обавезне 
вакцинације, њима би битно порастао утицај да 
се ове умереније групације (антилокдаунисти 
и антимаскери) изиритиране одлукама 
кризног штаба и владе придруже радикалним 
антиваксерима. Уколико би власт инсистирала 
на увођењу и примени селективног локдауна и 
ковид пасоша или “ковид аушвајса” или других 
ограничења уведених због пандемије, отпор и 
грађанска непослушност би могли захватити 
значајан део становништва. Кад ту додамо и 
оне који су претрпели губитке у бизнису или 
губитак посла (пре свега угоститељи али и 
други) због локдауна који би били спремни да се 
прикључе протестима ствар би могла да се отме 
контроли. Многи су претрпели ненадокнадиву 
штету и желе да „добију кривца” а власт им се 
ковид пасошем намешта за то. Тај проценат 
људи везаних за угоститељство, туризам и 
сродне услуге нарочито није занемарљив у 
великим градовима а пре свега у Београду. 

Посебна је прича о конфузном и противречном 
медијском извештавању од прошле и ове године 

Пише: Жељко Ињац

Увођењем ковид пропусница та важна сфера друштвеног живота Срба 
која се одвија у кафанама озбиљно би била поремећена. Срби би то 
доживели као удар на своју личну и колективну слободу.

Да ли Ковид пасош за 
кафане руши Вучића?

БАЛКАНПОЛИТИКА
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у вези са за корона вирусом.
Много је ту било противречности и 
нелогичности. Срби су по природи скептични, 
а још ако виде неусаглашене ставове „струке“ 
постају параноични. Када се томе додају бројни  
теоретичари завера са друштвених мрежа, 
скепса постаје већинско становиште. 

После цркве, кафане су најстарија друштвена 
институција у Срба. Кафане на нашим 
просторима почињу да се јављају у XVI веку, а 
пре тога у средњем веку као претеча кафана се 
јављају конаци за путнике намернике и трговце, 
пандохије и гостионе. У ХIX веку након Другог 
српског устанка, кафане су једина места где 
се Срби могу слободно окупљати. Нушић је 
својевремено тврдио да су „кафане једини израз 
нашег јавног живота“. Током ХIX и ХХ века 
кафане су код Срба имале улогу позоришта, 
биоскопа, ликовних изложби, у кафанама су се 
одржавали свечани пријеми, балови, књижевне 
вечери, концерти, у кафанама су се оснивале 
партије, тајне организације, склапали послови, 
рађале велике државничке идеје, али ништа се 
није променило ни до данас на почетку овог 
XXI века. Колико су механе и кафане играле 
улогу у јавном животу Срба кроз историју 
најбоље сведочи податак да почетком ХIX века 

Слично може да се деси и увођењем 
ковид аушвајса. Након свих 
понижења које је Запад приредио 
Србима, од распада Југославије до 
отимања Косова, преко наметања 
тзв. западних вредности, ковид 
пасоши лако могу бити последња 
кап на пуну чашу социјалног 
и националног незадовољства. 
Слично је то да имамо притисак 
глобалиста, да се по сваку цену 
следе њихови трендови и политике, 
па ако уз то власт буде спремна да 
примени и репресију она може да 
доживи талас огорчења и протеста 
(много већи него пре годину дана 
кад се најављивао нови локдаун у 

Београд има 13 000 становника и 143 механе. 

Увођењем ковид пропусница та важна сфера 
друштвеног живота Срба која се одвија у 
кафанама озбиљно би била поремећена. Срби 
би то доживели као удар на своју личну и 
колективну слободу. Кафана је „основно људско 
право у Срба”, право да се друже, разговарају, 
свађају или склапају пословне и емотивне везе. 
Треба се подсетити да Тадић није пао због 
Косова, како се то мисли, јер би онда и нова 
власт напредљака и социјалиста била много 
слабија после Бриселског споразума. А десило 
се супротно. Исто тако корупција није била 
кључни фактор пада подршке Тадићу и ДС пре 
свега у Београду јер ето „сви који имају прилику 
је искористе”. Кључно за слабљење режима 
ДС и Бориса Тадића је била геј парада која је 
била наметана од бриселске и вашингтонске 
бирократије. После признања тзв. Косова 
од стране Запада 2008. године што је било 
трауматично за Србе али и очекивано, дошла 
је следеће године геј парада која и није морала 
да се деси. Тај ултиматум Запада је додатно 
огорчио јавност, а спремност да то брани 
бруталном полицијском силом је огорчење 
уперило према тадашњој власти ДС и Бориса 
Тадића. Тако су насиљем над младим људима 
који су протествовали против наметнуте геј 
параде и масовним хапшењем истих, демократе 
изгубиле упориште у Београду.

Уколико би власт инсистирала на увођењу и 
примени селективног локдауна и ковид пасоша 
или “ковид аушвајса” или других ограничења 
уведених због пандемије, отпор и грађанска 
непослушност би могли захватити значајан 
део становништва.

Спој националног понижења и социјалних 
ломова изазваних између осталог и локдауном 
ствара експлозивну смесу која може да изазове 

дрштвену детонацију.

августу). 

При том не треба потценити ни 
елемент националне фрустрације 
која додатно генерише енергију 
протеста (сетимо се 1996/97. 
или 5. октобра) који се дешавају 
после догађаја који представљају 
национално понижење. Данас 
антисрпска хистерија у региону 
подсећа на оне који су претходили 
сукобима деведесетих и ту могу да 
се повуку озбиљне паралеле. 

Спој националног понижења и 
социјалних ломова изазваних 
између осталог и локдауном ствара 
експлозивну смесу која може да 
изазове дрштвену детонацију. 
Као паралела може послужити и 
чињеница да је и Путинова власт 
у Русији хтела да уведе ковид 
пасоше па су то Руси Московљани, 
пословично лојални власти, 
бојкотовали те је то пропало као 
идеја.  Ако ова власт буде због 
нечега изгубила већинску подршку 
и кренула низлазном путањом то 
неће бити ни због Косова или Рио 
Тинта или због афера, али може 
лако због агресивног увођења 
ковид „аушвајса” и сродних мера 
којима би се онемогућио половини 
популације приступ кафанама (и 
кафићима) тој аутентичној српској 
институцији.
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Желео бих да вас питам, 
онако успутно, чисто из 

знатижеље, да ли сте свесни шта се 
дешава око нас?

Укратко: Овога дана, док се смејемо, 
тугујемо, читамо књигу, шетамо 
пса, волитмо некога, волимо 
нешто, није ни важно, овога трена 
у којем постојимо, државе широм 
света, па и наша држава, наметнуле 
су или планирају да нам прислилно 
неметну пасоше за кретање (да 
назовемо ствари правим именом).

То су пасоши за кретање по 
нашем граду, по нашим омиљеним 
местима, да будемо још више 
уморни и угушени додатним 
процедурама.

Дакле, не само што смо на хиљаду начина 
подељени међу собом (што изгледа да није 
довољно корпорацијским магнатима и 
мирољубивим “филантропима”), већ се пред 
нашим очима, овога дана, овога трена, одиграва 
нешто што директно угрожава основну слободу 
сваког људског бића – да се креће.

Данас су то кафићи и позоришта, сутра ће то 
бити канцеларије, улице и квартови, а потом 
куће и зграде. Не верујете? Вратите се пет 
година уназад и кажите староме себи да ће 
вам за улазак у омиљени кафић бити потребна 
специјална пропусница. Звучи смешно и 
немогуће, зар не?

Зар нам није довољно што пролазимо кроз 
тортуру, што нам поред отисака прстију, 
сада узимају крв и слине, али и троше наше 
драгоцено време и велику снагу да све то 
истрпимо? Па шта више да дамо?

Kако ћемо сутра да објаснимо својој деци због 
чега им је потребно скенирање некаквих кодова 
и пасоша куда год да крену? И ко нас то и због 
чега, заправо, скенира?

Аутор: Андрија Јонић
Извор:  www.andrijajonic.rs

Пасош за кретање
– да ли сте свесни 
шта се дешава око 

нас?

БАЛКАНКОРОНА
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Схватите да није важно да ли сте “ваксер” или 
“анти-ваксер”, није важно којој вери или нацији 
припадате, да ли мислите да је Земља равна 
плоча или за који тим навијате – ово је питање 
свих нас, ово је питање будућности човечанства.

Схватите и то да живимо на озбиљној 
глобалној прекретници у којој једна џиновска 
корпорација уједињене светске власти тестира 
границе до којих можемо да идемо. И ми, и они.

Пажљиво се уводе нове мере, укидају старе, 
враћају и мењају, збуњују нас и нико тачно не 
зна шта да мисли и каже. Глобални експеримент 
се одвија, калкулише се и бележе се реакције. И 
то већ предуго траје.

Размишљам наглас, нису ријалити програми 
присутани тек онако, због зараде, нити су ту 
због општег заглупљивања народа.Ту су да се 
навикнемо на ситуацију да су људи закључани у 
једног кући, у затвору на који су сами пристали.

Не кривите политичаре, тужни су то људи. 
Политичари никада никоме нису помогли. Они 
су ту да спроводе наређења оних који никада 
неће одговарати. И не постоји опозиција.

То је само привид две стране 
које се међусобно боре, као два 
гладијатора са дрвеним мачевима 
који након представе оду код истог 
газде. Не губите време, драгоцено 
је, цури из сата у сат.

Свет је у нашим рукума. Уколико 
данас пристанемо на пасоше 
за кретање, сутра ће нам свет 
исклизнути кроз прсте. И док 
трепнемо оком, наша деца неће 
знати шта је то дружење, одгајаћемо 
их у обележеним зонама, застаће 
им корак, плашиће се света око 
себе, дрхтаће изнутра…

И запамтите, ниједна држава није 
јача од народа који жели своју 
слободу.

Избор је на нама.
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Од како смо јануара прошле 
године, гледали прве 

снимке из града Вухана и Kинеза 
који падају по улицама, па до 
данас, чини се да корона вирус 
и одговор на њега, није изазивао 
веће поделе у друштву. Одговор су 
наравно биле вакцине, које су како 
нас убеђују једини прави одговор 
на „смртоносан“ вирус.

То је широка и компликована тема о којој не 
желим, и немам довољно знања да пишем 
стручно. Оно чиме се желим бавити су поделе 
која је пандемија изазвала. Тема су екстремне 
групе људи, које су се појавиле, пре свега 
на друштвеним мрежама, са једне стране 
противници а са друге поборници вакцина за 
COVID19. Такозвани ваксери и антиваксери.

Интернет је свакоме дао могућност 
приступа различитим информацијама, што 
је по дефиницији добро и сматра се великим 
напретком цивилизације. Али дао је и могућност 
утицаја свакоме од нас, на туђе животе, у овом 
случају формирања мишљења о ситуацији која 
нас је снашла са корона вирусом, и свему што 
је прати.

Пише: Милорад Тодоровић

Интернет је свакоме дао могућност приступа различитим 
информацијама, што је по дефиницији добро и сматра се великим 

напретком цивилизације. Али дао је и могућност утицаја свакоме од 
нас, на туђе животе, у овом случају формирања мишљења о ситуацији 

која нас је снашла са корона вирусом...

Како да преживимо 
рат између 

антиваксера и 
ваксера

БАЛКАНКОРОНА

Ф
от

о:
 Fl

ic
kr

/a
si

an
 d

ev
el

op
m

an
t b

an
k



29

У овом пре свега виртуелном рату, између две 
екстремне групе, жртве су понајвише обичан 

човек, здрав разум и слобода избора.

Постало је могуће, путем друштвених мрежа, 
исписати на тастатури редове својих ставова, 
у овом случају махом неутемељених на 
чињеницама и знању, и притиском на тастер 
ентер послати на екран, и тамо неком збуњеном, 
можда и уплашеном Жики или Славици, 
објаснити о чему се ради. Неодговорно, зар не?
Наведени екстремисти новог доба не мисле 
тако. Ваксери нас убеђују како су вакцине 
тековина цивилизације, маске и дистанца спас 
од ширења страшне заразе.За то што „мере“; 
не дају резултате, кривци су невакцинисани 
и неодговорни, затуцани, необразовани, 
религиозни фанатици...

У вакцинама су пронашли више 
племенитих метала, него што их 
има у Мендељевом периодичном 
систему, о софистицираној нано 
технологији, роботима, чиповима, 
5Г антенама... да и не говоримо. 
Просто да се човек запита како то 
све стане у једну бочицу.

Ко се усуђује да не верује у медицину и 
фармацију, безгрешне тековине цивилизације, 
спасиоце којима профит у виду десетина 
милијарди долара долази сасвим случајно 
и спонтано, јер се ето запатио неки вирус. 
Ко жели такву етикету? Нико. Код некога ће 
сигурно овакви ставови створити и отпор.

Е, за отпор је задужена друга група, још тврђа 
и радикалнија у својим ставовима. Они ће 
вам објаснити да су ови први или плаћеници 
корпорација или сатанини следбеници, зли 
научници који врше тестове на живим људима.

Постало је могуће, путем друштвених 
мрежа, исписати на тастатури редове својих 
ставова, у овом случају махом неутемељених 
на чињеницама и знању, и притиском на 
тастер ентер послати на екран.

Ни код њих не изостају етикете, али 
још важније упозорења на могуће 
нуспојаве, и шта ће се десити ако 
примите „жиг звери“. О томе се 
може писати нашироко, мада сам 
све више убеђен да тиме треба да 
се бави психијатрија.

У овом пре свега виртуелном рату, 
између две екстремне групе, жртве 
су понајвише обичан човек, здрав 
разум и слобода избора. Чекамо да 
се рат заврши, и видимо која ће се 
од ове две групе самопрогласити 
победником. До тада гледајмо да 
сачувамо здрав разум и право да 
бирамо.
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Неспорно да је Запад, 
одмах послије Дејтонског 

споразума 1995. године започео 
процес развлашћивања Републике 
Српске, намећући амбијент у 
којем су се преносила овлашћења 
Српске на ниво БиХ, а која је 
Српска добила међународним 
уговором, такозваним Дејтонским 
споразумом. Пренос овлашћења 
одвијао се под притиском, 
пријетњама, или уцјенама на 
српске политичаре, који су онда то 
чинили кроз установе система. 

Било је случајева када је и ОХР, односно Високи 
представник, па и Уставни суд БиХ директно 
наметао одлуке са законском снагом (а зато их 
нико није овластио, нити су на то имали право) 
које су у темељу мијењале Дејтонски споразум.
Све је то рађено „умотано“ у причу о бољем 
и лакшем животу грађана, потреби за 
„функционалном“  БиХ, о уласку у ЕУ. У почетку 
је прича о ЕУ била као да у њој тече „мед и 
млијеко“ (европски финансијски фондови). 
Послије је ишла прича да ми доносимо законе 
због нас самих. И стварно има добрих закона 
у ЕУ и стварање уистину правне државе је од 
велике важности, али они, странци, се највише 
труде да ми донесемо оне законе који разарају 
породицу,  традиционалне вриједности, 
одвајају дјецу од родитеља, који од оца и мајке 
праве родитеља један и родитеља два, они хоће 
да се слободно одржавају „параде поноса“ и да 
пошаљу поруку да њихова четири зида постану 
наше улице.

Пише: Дане Чанковић

Нејасно је, зашто српски политичари ћуте или је још горе што, 
прихватају правно проблематичну одлуку Уставног суда БиХ о 

конститутивности сва три народа и у БиХ Федерацији и у РС. Та 
одлука руши темеље Дејтонског споразума.

Запад руши Српску, 
чине ли то и

српски 
политичари?

БАЛКАНРЕПУБЛИКАСРПСКА
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Да се нема стида нити икаквог морала. Из 
такве ЕУ стигне и покоја кап финансијске 
помоћи.  Наши политичари, обезбиједили 
су им слободно тржиште, „на изволи“ и тако 
су уништили нашу домаћу производњу. А од 
великог профита којег остварују њихове фирме 
и јачају њихове државе „поклањају“ нама од три 
до седам процената. 
Посебна је прича о дефинисању узрока, повода 
и карактера рата не само у БиХ, већ и у бившој 
Југославији, а странци се постављају тако да се 
наши народи и политичари  о тим суштинским 
стварима никад не сложе. Политика „завади па 
владај“ довела је до тога да међусобно заваде 
српске вође. 

Али српски народ не може 
прихватити наметнути став да 
је он извршио злочин геноцида 
па таман се наметао и пресудама 
неправедног политичког Хашког 
суда и другим па и Инцковим 
законима, поготово када кривицу 
за такав злочин геноцида приписују 
српским херојима и српским 
институцијама, што значи на крају 
и слободарском српском народу.

Потребно је инсистирати на 
исправном дефинисању Дејтонске 
БиХ као државне заједнице и 
чињеници да ниједном нормалном 
Србину и Бошњаку није бољи 
међусобни рат од мира. Поред 
тога изузетно су битни одлучност 
и јединство Републике Српске и 
Србије и њених вођа у одбрани 
Српске. 

За опстанак Републике Српске, 
која је гарант заштите Срба 
западно од Дрине, пресудно је 
јединство српских политичара и 
Бања Луке и Београда. Стратегија 
одбране Српске, поред неопходног 
јединства, мора подразумијевати 
мудрост, реалну процјену односа 
снага у региону, па и шире. 

Запад је дозволио међународно признање 
Републике Српске, кроз међународни Дејтонски 
споразум само као привремено рјешење, јер у 
том моменту, уништење и Републике Српске 
могло је изазвати за њих неконтролисане 
догађаје,  па су се полако пребацили на 
остваривање својих интереса на Косову и 
Метохији.  Циљ тог центра свјетске моћи јесте 
доминација над српским просторима и да се 
истисне сваки „малигни“ утицај Русије и Кине. 

Циљ тог центра свјетске моћи јесте 
доминација над српским просторима и да се 

истисне сваки „малигни“ утицај Русије и Кине. 

Наметање „Инцковог закона“ – забрана 
негирања геноцида у Сребреници, јесте наставак 
англосаксонске политике „завади па владај“. 
Када им није прошла у СБ УН резолуција скоро 
истог садржаја као наметнути „Инцков закон“, 
онда су преко Високог педставника наметнули 
закон који је сложену ситуацију у немогућој 
држави БиХ довео до „пуцања“. Подразумијева 
се да је српски народ жигосао злочине и 
злочинце, а поготово злочин геноцида и да је за 
сваку осуду и кривичну одговорност свих оних 
који су одговорни или учествовали у извршењу 
таквих злочина.

Процјена вриједности које 
бранимо, шта можемо добити а 
шта изгубити. Никако политичари 
не смију ићи „прстом у око“ и доћи 
у безизлазну ситуацију. Међутим, 
порука мора бити јасна и одлучна, 
ако се „дође до зида“. Порука 
из Бања Луке, Београда и свих 
других српских градова мора бити: 
„Борићемо се одлучно за одбрану 
Српске свим средствима, уколико 
је неопходно и у рату“. 
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БАЛКАНПОГЛЕД

Ако се дозволи укидање Републике 
Српске, Срби ће бити проглашени 
кривим за све, одговорним за рат, и 
у БиХ и у Југославији  са крајњим 
захтјевом према српском народу и 
Србији за плаћање ратне одштете 
и уласка у историју са лажним 
мишљењем да је српски народ 
вршио геноцид.

Ако српски политичари прихватају такву 
правно проблематичну одлуку Уставног 
суда БиХ прихватају и процес самоукидања 
Републике Српске. 

Можда се за праведно политичко рјешење 
ситуације у БиХ ваља присјетити и приче која 
је потекла из Хрватске, а тиче се договора 
Туђман – Милошевић. Додуше, у Хрватској су 
истицали само један дио договора, онај у којем 
Милошевић пристаје на нестанак Републике 
Српске Крајине. Други дио је да Туђмана и 
Хрватску не интересује БиХ. Први на потезу 
био је Туђман. Навео је хрватске политичаре 
да укину Херцег-Босну и да 1994. године са 
Бошњацима потпишу Вашингтонски споразум. 
Туђман је рекао Милошевићу, ето ти БиХ, па 
се ти „носи“ са Изетбеговићем и Муслиманима. 
Не само због тог договора, статус Хрвата 
у БиХ треба да буде везан за статус Срба у 
Хрватској  и обрнуто. Тај принцип је „кец у 
рукаву“ и бошњачким политичарима а којег 
је својевремено у јавности износио бошњачки 
интелектуалац Мухамед Филиповић.

У разговору са представницима српских 
невладиних организација у Србији и Црној 
Гори запазили смо слична размишљања, не само 
у вези ситуације у БиХ, већ кад су у питању и 
све друге суштинске ствари по српски народ. 
Заједнички став у том разговору јесте да се о 
свим суштинским питањима укључе  не само 
политичари из Србије и Републике Српске, већ 
и националне невладине организације, народ 
кроз референдум  и свакако да активну улогу 
у рјешавању суштинских питања има и Српска 
Православна Црква. 

Наметање „Инцковог закона“ – забрана 
негирања геноцида у Сребреници, јесте 

наставак англосаксонске политике 
„завади па владај“.

Нејасно је, зашто српски 
политичари ћуте или је још горе што, 
прихватају правно проблематичну 
одлуку Уставног суда БиХ о 
конститутивности сва три народа 
и у БиХ Федерацији и у РС. Та 
одлука руши темеље Дејтонског 
споразума у којем је Бошњачко-
Хрватска федерација политички 
ентитет Бошњака и Хрвата, а 
Република Српска политички 
ентитет Срба. Подразумијева се и 
присутност националних мањина 
у оба ентитета. Равноправност 
сва три народа, Бошњака, Срба 
и Хрвата, обезбјеђује се само у 
заједничким институцијама БиХ 
(Предсједништво, Парламентарна 
скупштина, Савјет министара). 
Таква одлука Уставног суда БиХ 
дала је правну снагу за укидање 
химне Републике Српске Боже 
правде и грба Немањића, као што 
је и извор многих других штетних 
закона и одлука по српски народ и 
Републику Српску.
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БалканФОКУС МАГАЗИН

Владика Јован Ћулибрк 
спустио се падобраном 
на устоличење епископа 
Методија у Беранама

Победа 
Српске 
цркве
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Више необичних ствари десило 
се пре, али и приликом самог 

устоличења митрополита Јоаникија 
на Цетињу. Од тога да се државна 
власт најпре изјаснила како не може 
да гарантује безбедност патријарху 
и митрополиту, преко насилних 
протеста Цетињана (мада је више 
било инструсаних из читаве Црне 
Горе и региона) како би се спречио 
верски чин, до одласка у престоницу 
и стваљања на чело демонстраната 
председника државе, који ће тим 
чином вероватно ући у све уџбенике 
као човек који је рушио, или макар 
радио на дестабилизацији државе 
којој је председник.

Атмосфера је била усијана, али рекли би 
више због закулисних игара мотивисаних 
разним политичким циљевима. Наслоњени 
на монтенегринску идеологију антисрпске и 
атеистичке црногорске нације, са најснажнијим 
(питање је коликим стварно) упориштем у 
Старој Црној Гори, представници старе власти, 
у великом броју присутни на Цетињу, својим 
активностима подстицали су и продубљивали 
поделе у држави са намером да изазову (чак и 
по цену да падне крв) сукобе, а самим тим и 
потпуно одвајање православног црногорског 
и српског идентитета. Намера је била да се 
ослаби актуелна власт, али и радикализује 
конфронтација два практично јединствена 
идентитета, као и да се освежи амбијент 
оштрих подела у ком Мило Ђукановић и 
његова клика оправдавају своје постојање 
наводних бранитеља Црне Горе, угрожених 
“великосрпском” агресијом.

Пише: Милован Балабан

Чврстом одлуком да обави устоличење у манастиру који је изградио 
још Иван Црнојевић, не обазирући се на све, рационално гледајући више 

него рискантне околности, патријарх је засведочио да јака личност, 
укорењена у вери и моралу, у многим животним драмама може да 

издржи све притиске, те да реши некада и наизглед немогуће ситуације.

Патријарх Порфирије 
– само ви радите свој 

посао

БАЛКАНЦРКВА
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У тако заглављеној ситуацији, када је и власт 
државе, што уплашена ситуацијом у којој се 
нашла, што из разлога слабости институција 
услед промрежености кадровима ДПС-а, била 
блокирана, одлучност су показали митрополит 
Јоаникије, али чини се још више патријарх 
Порфирије. Није тешко закључити да је изјава 
Небојше Медојевића, како је патријарх био 
спреман да обави устоличење на Цетињу по 
цену живота, тачна. То се види из догађаја који 
су уследили.

Чврстом одлуком да обави устоличење у 
манастиру који је изградио још Иван Црнојевић, 
не обазирући се на све, рационално гледајући 
више него рискантне околности, патријарх је 
засведочио да јака личност, укорењена у вери 
и моралу, у многим животним драмама може 
да издржи све притиске, те да реши некада и 
наизглед немогуће ситуације.

Осим што је надахнут благим 
духом истинске силе (намеран 
да иде на Цетиње без подршке 
видљивих механизама заштите), 
која се показује кроз спремност 
да се и живот рескира, пројавио у 
политичкој сфери дејство другачије, 
тајанствене моћи, не осврћући се 
на све деструктивне снаге које су 
га детерминисале (само ви радите 
свој посао), патријарх је  покренуо 
заглављену државу и погурао је да 
профункционише и активира свој 
апарат.  

Братски доживљај патријарха и припадност 
СПЦ-у је у највећем делу народа продубљена, 
док су носиоци световне, политичке креације 

друштва добили шансу да на темељима нове, 
дубинске хомогенизације

Одлучношћу је патријарх показао свим 
актерима јавног и политичког живота да је 
све могуће човеку који верује у своју мисију и 
своје достојанство.

Када су покушаји различитих актера око 
устоличења били блокирани, а домет људског 
деловања исцрпљен, патријарх је одлучношћу 
да обави, од Бога и људи поверен му чин, 
афирмисао домете личности. Они су готово 
неограничени када је човек узвишеним везама 
нераскидиво повезан са заједницом, те због 
тога спреман да и по цену највеће жртве испуни 
своју мисију. Одлучношћу је патријарх показао 
свим актерима јавног и политичког живота да 
је све могуће човеку који верује у своју мисију и 
своје достојанство.

Ефекат устоличења на Цетињу је 
супротан од оног који су многи 
актери очекивали. Највише 
захваљујући одлучношћу 
патријарха продубљивање 
подела је (макар за извесно 
време) заустављено, а већинско 
црногорско друштво је после 
хомогенизовања и сабирања на 
литијама, додатно учврстило 
јединство и са осталим деловима 
нације. Братски доживљај 
патријарха и припадност СПЦ-у је 
у највећем делу народа продубљена, 
док су носиоци световне, политичке 
креације друштва добили шансу 
да на темељима нове, дубинске 
хомогенизације (изграђене 
литијама и ојачане устоличењем 
на Цетињу) граде квалитетније 
односе између два (иста) народа, 
како у Црној Гори тако и у Србији.
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Иако је устоличење 
искључиво вјерски чин, 

далеко од тога да се може рећи 
да је устоличење митрополита 
црногорско-примoрског Јоаникија 
у цетињском манастиру Рођења 
пресвете Богородице било 
обављено у вјерској и свечаној 
атмосфери. 
Немиле сцене организоване од 
стране „шачице јада“ такозваних 
црногорских националиста, 
директно подстакнуте од стране 
одлазећег режима господара 
криминала и корупције Мила 
Ђукановића показале су врхунац 
његовог цинизма и покварености. 
Покушао је господар Мило да 
кроз медијске притиске и запаљиву 
реторику не само да онемогући 
устоличење митрополита 
Јоаникија, него и да баци љагу на 
овај свети и радосни чин.  Само 
захваљујући зрелости како црквених 
великодостојника Српске Цркве, а 
тако и представника  црногорских 
власти избјегнути су сукоби и 
крвопролиће, које су несумњиво 
прижељкивали представници 
политичког окружења Мила 
Ђукановића.

Потпуно избезумљен и неурачуњив потез, 
који свједочи о апсолутном и политичком 
и интелектуалном безнађу у коме се налази. 
Поновни удар на Цркву Христову и његов 
нови фијаско. Као да је заборавио да је 
сасвим недавно усвајањем закона о слободи 
вјероисповјести, приморао Цркву Божију да 
покаже своју стварну снагу. А снага Цркве је 
у јединству народа окупљеног око Христове 
истине, због које је Мило изгубио своју 
дугогодишњу ауторитативну власт у Црној 
Гори. Острашћен криминално стеченим новцем, 
самоувјереношћу да његовом режиму никада 
неће доћи крај, господар Мило је заборавио да 
је Црква Христова и сувише моћан и снажан 
организам који нису могли да савладају и много 
озбиљнији режими, почевши од турског, аустро-
угарског па све до комунистичког.  Јасно је да су 
ово његови задњи политички трзаји, кроз које 
је намјеравао да се врати на политичку сцену 
Црне Горе.

Устоличење или интронизација, сагласно традицији Православне Цркве  
је свечани и торжествени богослужбени чин у оквиру кога се за вријеме 

Божанствене Литургије врши узвођење новоизабраног епископа на 
његову епископску катедру. 

Мило као да је заборавио да је сасвим 
недавно усвајањем закона о слободи 
вјероисповјести, приморао Цркву 
Божију да покаже своју стварну снагу. 

Трзаји који показују реалност његовог 
стрмоглавог котрљања у пропаст. Стрмоглавост 
и брзина политичке пропасти господара Мила 
разумљива је кроз призму чињенице да су га 
„низ воду“ пустили и његови западни ментори. 
Максимално искористивши његову владавину, 
ради остварења својих стратешких циљева, 
попут одвајања Црне Горе од Србије, уласка 
у НАТО и признања независности Косова, 

Устоличење 
Јоаникија 
побједа СПЦ у 
Црној Гори

БАЛКАНЦРКВА

Пише: Свештеник 
Миладин Митровић, 
савјетник СНП – Избор 
је наш за религијска 
питања и старјешина 
Храма Светог Василија 
Острошког у Бања Луци

КОЛУМНА
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западне силе по старом добром демократском 
обичају сада вјешто перу руке од њега.  
Да је у Црној Гори заиста наступио крај 
једног острашћеног тоталитарног политичког 
режима, грађеног на идејама лажног и 
измишљеног црногорског идентитета и сталне 
конфронтације са Српском Православном 
Црквом, свједочи нам управо ова „шачица јада“ 
која је правила протесте и барикаде у старој 
престоници Цетињу. Једва неколико стотина 
избезумљених глава, углавном састављена 
од црногорских Бошњака и Хрвата била 
је окосница протеста против устоличења 
митрополита Јоаникија. Очекивао је господар 
Мило да ће својим доласком на Цетиње сабрати 
хиљаде, али то не само да се није десило, 
него је показало реалну бројчаност његових 
слиједбеника. 

Међутим, оно што посебно радује 
срца православних вјерника наше 
светосавске Цркве је искрена 
одлучност и спремност патријарха 
Порфирија да се храбро бори за 
интерес српскога народа и Српске 
Цркве на нашим вјековним земљама. 
Суштински је било важно да се 
митрополит Јоаникије устоличи у 
Центињскоме манастиру – древној 
катедри црногорских-приморских 
митрополита српске Православне 
Цркве. Цетињски манастир је 
живо свједочанство присуства 
Српске Цркве у Црној Гори као 
аутохтоне и историјски утемељене.  
Митрополит Јоаникије је 41. 
устоличени митрополит СПЦ (од 
оснивања Цетињскога манастира 
1484. године, као сједишта Зетске 
митрополије), чиме је настављен 
историјски континуитет, који су 
хтјели прекинути управо они који 
не само да не познају историју 
и канонски поредак Цркве, него 
измишљају неке нове вјештачке 
идентитете. Међутим ни очигледан 
медијски притисак, ни неразумна 
и лицемјерна реторика господар 
Мила, која је на протесте извела 
„шачицу јада“, нису пољуљали 
одлучност патријарха Порфирија 
да устоличи митрополита Јоаникија 
у цетињски трон.  Ово је велика 
побједа цјелокупног српскога 
народа, побједа наше свете 
светосавске Цркве која је сада, 
као и увијек кроз многовјековну 
историју свога постојања била 
истински чувар нашег националног 
идентитета и самобитности.   

Величанствен дочек патријарха српског 
Порфирија у Подгорици уочи устоличења, на 
коме се окупило неколико десетина хиљада 
вјерних људи, послао је силну поруку да је Црна 
Гора напокон ослобођена земља. Земља у којој 
већински живи светосавски народ, са јасним 
самопознањем свога српског националога 
и православног идентитета утемељеног на 
историјским чињеницама. Мирољубиве 
и достојанствене поруке и патријарха 
Порфирија и митрополита Јоаникија свједоче 
о добронамјерности и спремности Српске 
Цркве да се у црногорском друштву путем 
мира и искреног братског дијалога превазићу 
сви проблеми и подјеле изазване прије свега 
политичком пристрасношћу минорне групе 
људи. 

Цетињски манастир је живо 
свједочанство присуства Српске 

Цркве у Црној Гори као аутохтоне и 
историјски утемељене.  
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Сурове су, али ако посматрамо 
стриктно метафорички и 

тачне давнашње речи Валтазара 
Богишића. Немогуће је нешто што 
је од зачетка погрешно, исправити 
простим протоком времена. Баш 
као што је немогуће и бој задобити 
„све на дивану лулу пушећи”.

Пише: Предраг Рајић

Симболично и јесте да Мило свој политички пут оконча поразом, 
тамо где је зачета идеја коју је он лукративно преузео и на њој сачинио 

каријеру. Да се један пројекат архивира тамо где је његов предлог и 
исписан. 

Kулминација сукоба на једној страни 
акумулиране фрустрације која је заогрнута у 
алај барјак, Титову тробојку, комитску одору 
и Туђманову шаховницу, а на другој страни 
трпељивост и храброст вишевековне мудрости 
следбеника Светог Саве и Светог Петра 
Цетињског, под двоглавим орлом Немањића и 
лавом Петровића.

Мило Ђукановић је прошао дуг и вијугав 
пут. Мењао је идеолошки приступ, одустајао 
од ставова, примењивао различите методе и 
тактике и у кључним моментима био склон - 
хазардерству. Три пута је чекао куглицу на „13-
црно”. Два пута му је долазила - 1997. и 2006. 
Трећа несрећа. Трећи пут није. Прошле године 
је поново ишао на све или ништа.

KО ТО ЈУТРОМ НА 
ЦЕТИЊЕ ДОЂЕ? 

БАЛКАНЦРНАГОРА
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KО ТО ЈУТРОМ НА 
ЦЕТИЊЕ ДОЂЕ? 

Подгорица, некада бастион ДПС, данас озареног 
лица дочекује српског патријарха. 

И овог пута изгубио. Уместо у казину на 
Мамули, он тако данас покушава да преокрене 
партију на Николином Цетињу. Али - не бива. 
Више му ни поглед није чврст, не красе га више 
ни спретни прсти, а и на блеф му више нико не 
пада. Ореол недодирљивог господара, заменио 
је сликом узрујаног човека, који без сакоа и без, 
некада беспрекорно везане кравате, у офарбаној 
и изненађујуће неуштирканој кошуљи, млати 
рукама кано орао са грба Петровића, очито се 
спремајући да полети и одлети јер у Црној Гори 
више нема где.

Сваки пут када он води тамо 
протест дође мање људи него када 
их воде стари либерали. Она два 
прста, симбол латиничног слова 
Л, Душку стоје таман колико и 
Здравку србовање. Никако. 

Тесна му је Подгорица, некада бастион 
ДПС, данас озареног лица дочекује српског 
патријарха. Север који је лукративним 
методама и војничком дисциплином држао под 
контролом, вратио се свом извору. У Малесији 
су га и раније само толерисали, више немају 
потребе. Немају, јер су они ионако били вазда 
загледани у неког другог орла. Двоглавог, али 
са нешто тамнијим рухом.
На приморју је и раније муку мучио, а како 
су му и Бока и Будва рекле „Адио”, пробао се 
окренути родноме Никшићу. Но, тамо сад 
столују Граховљани, српству одани, а под 
Требјесу више ни Јадранку не памте. 

Последња станица на том путу, прва је са које 
је кренуо у победу 2006. Цетиње, ђе су наше све 
светиње. Под наше свако може да мисли шта 
му је драго. Но, ни Цетиње није одушевљено 
Милом.

Мило је ореол недодирљивог господара, заменио 
је сликом узрујаног човека, који без сакоа 
и без, некада беспрекорно везане кравате, 
у офарбаној и изненађујуће неуштирканој 
кошуљи...
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Симболично и јесте да Мило свој 
политички пут оконча поразом, 
тамо где је зачета идеја коју је 
он лукративно преузео и на њој 
сачинио каријеру. Да се један 
пројекат архивира тамо где је његов 
предлог и исписан. Апликациони 
формулар је свакако уважен, али на 
реду су модификације одобреног 
пројектног задатка, које више неће 
утврђивати комисија на челу са 
Милом. 

Јер, одговор на питање из наслова 
и познаваоцима и непознаваоцима 
прилика у Црној Гори, открива 
непобитно стање ствари.

Kо то јутром на Цетиње дође?

Патријарх српски и црквене вође.
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Балкан
БАЛКАНФЕЈКЊУЗ

Зицер фејк њуз

Мештанин села крај 
Алексинца приведен 
на саслушање због 
пријаве комшија да су 
му телад превише чиста 
и миришљава за једног 
сељака

Сер Артур Кларк: Одбио 
сам понуду да напишем 
историју хрватских краљева, 
то би било превише 
фантазије за мене!

Мештанин села Дражевац код Алексинца 
Ж.Ђ. (68) приведен је у ПУ Алексинац 

после пријаве комшија о необично лепом мирису и 
изгледу телади које чува.

–Мени је Ж.Ђ. први комшија и лош је човек. Никад 
ни не говори добар дан нити га нешто занима, само 
његови телићи. Е па, мислим се, сад ће виш ти. И 
позвала сам милицију и не кајем се! Па шта се он бре 
замишља, Швајцарац да је?– рекла нам је комшика 
која је желела да остане анонимна.

– Да ви кажем, прича се овдена по село, да је он у 
некакву секту. Он је био у Немачке и каже да је тамо 
видео некакве глупости. Као, пуштају на телићи 
музику, перу ги са сапунице, чешкају ги… ја му реко, 
комшијо, иди код Јаворке да ти пребаје, виш да ти 
неје добро у главу. Он ништа, само се смеје. –

Комшије тврде да није нормално да телад буду 
оволико чиста и да имају овакву длаку. По селу 
се шире теорије да их потапа у Первол меџик 
омекшивач преко ноћи, док други тврде да су то 
генетички модификована телад и да представљају 
опасност по њихову децу.

Један од најпознатијих британских писаца 
научне фантастике Сер Артур Кларк, 

одбио је понуду државе Хрватске да напише 
историју хрватских краљева.

Хрватска Влада огорчена Кларковим 
одбијањем је запретила како ће му се крваво 
осветити.

Кларк је за британске медије изјавио да просто 
није способан да напише такво једно штиво 
јер му недостаје довољно фантазије да измисли 
преко 1000 непостојећих краљева нације која 
за себе тврди да постоји 1000 година иако за то 
нема никаквих доказа.

Кларк каже да му није проблем да измисли 
целукупну хрватску историју али му је 
немогуће у ту историју уклопити свих 1000 
краљева.

– Побогу, ни ми Британци, нисмо могли да 
слажемо свет да смо имали 1000 краљева. 
Иако смо један део немачке митологије о 
краљу Артуру присвојили, опет не можемо 
бити толико безочни да комплетну историју 
измислимо. То могу само Хрвати. – закључио је 
Сер Артур Кларк.
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БалканФОКУС МАГАЗИН

ЕкологијаЕкологија
развојна шанса развојна шанса 

или нова или нова 
идеологија?!идеологија?!
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БАЛКАНПОЛИТИКА
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Еколошки протести
- а шта после њих?
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Пише: Наташа Станојловић

За еколошке покрете, људи, а не корпорације, су главни проблем 
загађења планете, и за то ће морати да плаћају додатну цену 
„карбонског отиска”.

Последњих година имамо прилику да 
видимо експанзију Зелених странака 

у Европи и остатку света. Када је екологија 
престала да буде научна дисциплина и прерасла 
у својеврстан бунт, наводно против система? 
На то питање није лако одговорити. 

Оно на шта је могуће указати је да је екологија 
постала својеврстан бренд. Заштитно лице 
свих модерних, „еколошки освешћених људи” 
(шта год то значило) и људи који сматрају да 
прихватањем идеологије било ког западног 
тренда, постају нешто као мала височанства. И 
то је њихово легитимно право. Тако кажу.

Моја покојна баба на пример, није била 
„еколошки освешћена”. Радила је и живела на 
селу 30 км удаљеном од Ниша, под подножјем 
планинског врха Трема, заједно са својим 
покојним супругом, мојим дедом. Иако 
еколошки неосвешћени, са средњошколским 
образовањем, нису уопште загађивали околину 
и своје станиште. Да не кажем природу јер, 
њихово станиште јесте била природа.

Не зато што су милитантне групе људи ишли 
по селу да им деле летке, организују „едукацију” 
(колико страних речи, као да су дошле из 
англосаксонске културе хех) него зато што 
просто НИЈЕ БИЛО ОТПАДА.

Све се искоришћавало. Оно што се 
није искоришћавало, завршавало 
је као биоразградиви отпад, 
безопасан по околину. Ложила је 
шпорет на дрва, из своје шуме. И 
сви су у селима тако радили. И сви 
су у градовима тако радили.

А онда се појавила пластика. И 
одједном, дођосмо до апсурда на 
који изгледа еколошки покрети ћуте, 
да обичан грађанин треба да буде 
„одговоран” ношењем цегера или 
куповином у тзв. биоразградивим  
пластичним  кесама - док на 
рафовима супермаркета посеже 
за производима који су већином 
упаковани у пластику и њене 
деривате. Па, ко је ту луд, а ко 
збуњен?

Грејање на соларне панеле је 
можда сјајна ствар, али, колико 
кошта пребацивање комплетног 
просечног домаћинства на овакав 
вид грејања? Колико кошта 
куповина и одржавање електричног 
аута? Да ли је то опет елитистичка 
централизација грађана Србије по 
оној Орвеловој: „све животиње су 
једнаке, само су свиње једнакије од 
других”?
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БАЛКАНЕКОЛОГИЈА

Али и да узмемо у разматрање 
да је Србија рељефно и 
инфраструктурно на швајцарским 
Алпима где пасу  љубичасте 
кравице уз умилне звуке класичне 
музике „старих Београђана” а 
не ове турбофолк сељане која 
је изгледа, остатак Србије, мене 
занима чињеница зашто је на 
пример удружење омладине Јазаса, 
из приступних фондова ЕУ, на 
конкурсу Владе Србије, тражило и 
добило милион и шестоосамдесет 
(надам се динара), за пројекат 
„Зелено предузетништво”.

Да сте сваке године од тих силних милиона 
засадили по једно дрво или купили неки од 
модерних шпорета на „обновљиве” изворе 
енергије људима који немају ни за дрва? Да 
сте стварно забринути за суживот са људима 
у градовима и селима ове наше лепе Србије, 
овај чланак не би био ни написан, ви не бисте 
блокирали саобраћај традиционално сваког 
септембра у Србији, нити писали претеће 
постове са уздигнутим песницама и „отпорима” 
и „бунтовима” сваке године, позивајући на 
разне устанке.

Овако, испада да ви тачно знате шта хоћете и 
ко вас финансира, а ми остали ћемо се наравно, 
сакрити у ћошак и стидети што смо, одједном, 
главни непријатељи ваших неолибералних 
идеја „прогресивног” Запада за увођење пенала 
и санкција нама, тим истим људима које 
позивате да вас подрже, док купујемо месо (ко 
има), упаковано у стиропор и пластику, док 
нам се мала Грета из свог привилегованог и 
добростојећег дома дере како краве производе 
пуно метана те да требамо прећи на вештачко 
месо и мотати бициклу од Бановог брда до 
Славије, „као сав нормалан свет”. Корпорације 
и технократску дистопију „карбонског отиска” 
нећемо помињати, они су нам барем кроз 
историју ваших покрета и странака, показали 
колико их занима мали, обичан, човек. Нула. 
Колико и идеални „карбонски отисак” обичног 
човека. Само што у том случају, човек је идеалан 
онда када је мртав.

Екологија је постала заштитно лице 
свих модерних, „еколошки освешћених 

људи” (шта год то значило) и људи који 
сматрају да прихватањем идеологије 

било ког западног тренда, постају 
нешто као мала височанства. 
Какве везе има омладина Јазаса, 
која се појави сваког првог 
децембра у Србији да нас обавести 
да је 1. децембар Међународни 
дан борбе против СИДЕ и да 
треба да користимо кондом а онда 
волшебно нестане, са „Зеленим 
предузетништвом”? 
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У Швајцарској се предлаже увођење „климатског 
пасоша" на коме ће свака особа на почетку месеца 
имати одређен број СО2 бодова, а уз сваки 
производ биће истакнута и СО2 цена. На пример - 
кг банана кошта 2 евра и 2 СО2 бода која прилажете 
уз новац. Кад потрошите месечни кредит за СО2, 
морате купити нови. У супротном нећете моћи 
ништа друго купити јер све има свој "карбонски 
отисак" - количину угљен диоксида која се испушта 
у атмосферу.

Из 2020, када је покрет Одбранимо реке 
Старе планине наводно уклонио цеви за 
минихидроелектрану, док су из Хрватске забринуте 
„колеге" позивали на „устанак" у Србији. Цеви нису 
уклоњене, регионална сарадња се наставила.

Грета Турнберг, тадашње заштитно лице 
Уједињених Нација против климатских промена, 
са протеста против климатских промена 2019. 
године у Америци. Те године, еколошки протести 
су одржавани сваког месеца у целом свету. 2020. 
Корона је стопирала већину.

За еколошке покрете, људи, а не корпорације, су 
главни проблем загађења планете, и за то ће морати 
да плаћају додатну цену „карбонског отиска" 
- укупна количина угљен диоксида коју самим 
дисањем, исхраном, транспортом до посла и сл,, 
испуштамо. 

Деца се уче да су други људи који 
не возе бициклу и греју се на дрва, 
непријатељи природе и екологије. 
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Пише: Аналитички тим Балкан фокуса

На градилишту новог рудника Чукару Пеки нема много српских држављана који су 
запослени, нити домаћих фирми које тамо изводе радове. Стално запослених има око 

50. Такође, има само неколико домаћих добављача услуга и добара, грађевинских фирми 
у износу од неколико процената од укупне вредности инвестиције у рудник. Кинеских 
радника има око 1000. Домаћа привреда нема значајне користи јер нису ангажовани 

домаћи људи и домаће компаније у значајнијем броју. 

ЧУКАРУ ПЕКИ
– баснословно налазиште 

бакра, златна кока или 
баласт

БАЛКАНЕКОЛОГИЈА
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Историја и значај открића 
новог лежишта руде бакра

Један од најстаријих трагова 
рударства у Европи који датирају 
још од 4500 година п.н.е. је пронађен 
у области Бора и Мајданпека. 
Тимок се иначе налази у оквиру 
светски познатог “ Tethyan Metal-
logenic Belta“ који се протеже све 
до Азије, тачније Ирана.

Пројекат детаљних геолошких истраживања 
бакра и злата - Чукару Пеки - започет је 2004. 
године на основу резултата основних геолошких 
истраживања из времена СФРЈ и првих 
концесија у области природних минералних 
сировина издатих углавном западним страним 
компанијама у Републици Србији. Од 2009. до 
2018. носилац истраживања била је компанија 
Ракита доо са већинским канадско-америчким 
капиталом. У марту 2014. године, тим геолога 
који су радили на пројекту, састављен од 
српских, канадских и америчких инжењера 
добио је најпрестижнију награду на свету за 
World Class Discovery у области рударства, тзв 
Thyer Lindsley Award.
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Еколошки проблем у вези са лежиштем Чукару 
Пеки налази се у чињеници да руда, посебно у 

горњој зони лежишта, садржи велики проценат 
aрсена. Просторни план РТБ-а почео је да се ради 

2011. и десет година касније није усвојен. 
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Пројекат Чукару Пеки предвиђа 
експлоатацију око 1,5 милиона тона 
бакра у горњој зони у периоду од 
2022 – 2035. (15 милијарди долара 
прихода по тренутним ценама 
бакра и злата). Министарство 
рударства и енергетике издало је 
2020. године у априлу одобрење за 
изградњу објеката на површини 
у оквиру Пројекта. Остало је 
да Зиђин уради још 2 рударска 
пројекта који се односе на прераду 
и одлагање руде и јаловине, и 
исходује неопходне дозволе како 
би започео са експлоатацијом 
крајем 2021 или почетком 2022.
године ако за то добије све 
неопходне дозволе од надлежних 
органа (Министарство рударства и 
енергетике, Град Бор, Републичка 
дирекција за воду, Министарство 
грађевинарства итд.). Тренутно 
Зиђин ради на овом пројекту без 
свих „папира”. Било је инцидената 
на пројекту попут пожара у кампу 
у коме живе кинески радници. 

Период од 2035 – 2085 
године предвиђа  изградњу  
инфраструктуре за потребе 
експлоатације доње зоне лежишта 
која би износила 12 – 15 милиона 
тона бакра и 150 тона злата 
вредности преко 100 милијарди 
долара. Експлоатација доње зоне 
предвиђа тоталну измену планских 
докумената источне Србије на 
великој површини од неколико 
хиљада хектара, посебно узимајући 
у обзир планове кинеских 
партнера да изместе комплетно 
становништво Општине 
Мајданпек, неколико великих 
борских села укључујући највеће у 
Србији, Злот.

Пројекат се састоји из горње и доње зоне 
лежишта. У истразивања, студије, пројектовање 
и сл. у том периоду улозено је око 150 
милиона долара.  Крајем 2018. године права 
на истраживања минералних сировина купује 
кинески Zijin Mining Group. Транскација која 
је тада извршена на берзи у Торонту (Toron-
to Stock exchange) између канадске рударске 
компаније Nevsun resources (власник Ракита 
доо) и кинеског Зиђина, односила се на горњу 
зону лежишта. Трансакција је извршена без 
учешћа Владе РС која је власник рудног тела, 
и износила је око 1.3 милијарде долара, иако 
је 2011. српска легислатива омогућила такав 
вид преноса права на истраживања у оквиру 
нашег фискалног система. Накнадно, у априлу 
2020. извршена је још једна трансакција, 
тачније између Зиђина и америчке рударске 
компаније Freeport McMorran у вредности од 
400 милиона долара која се односила на права 
на истраживања доње зоне лежишта које су 
Американци задржали из ранијег периода кроз 
JV уговоре са Канађанима.

У случају да Зиђин не сагради нову 
топионицу која ради по светским 
еколошким стандардима за које 
се компанија обавезала уговором о 
стратешком партнерству и логично треба 
да поштује законодавни оквир у области 
заштите животне средине, она ће извозити 
концентрат из Чукару Пеки и РТБ-а у 
Бугарску, Кину итд и Србија ће остати без 
значајног дела прихода од рудне ренте.

Zijin Mining Group је такође крајем 2018. 
склопио Уговор о стратешком улагању са Владом 
РС који се односи на 2/3 удела у власништву 
РТБ БОР у вредности од 350 милиона долара 
са обавезом улагања у износу од 1.2 милијарде 
долара у наредних 5 година, која се у пракси не 
спроводи предвиђеном динамиком и уговором. 
Проблем је и што Надзорни дбор РТБ готово 
уопште не заседа, иако је Влада РС делегирала 
своја 2 представника.

Пројекат Чукару Пеки налази се на територији 
Града Бора, преко пута Борског аеродрома, 
на 7 км удаљености од постојећих рудника 
РТБ БОР.  Аеродром са пистом дужине 1,3 
км се налази поврх рудног тела у горњој зони 
лежишта и у власништву је Републике Србије, 
ЈП Аеродроми Србије. Кинески Зиђин није хтео 
да понуди да купи аеродром, тврдећи да метод 
откопавања руде неће угрозити стабилност на 
површини. Такав случај до сада у свету није 
забележен. Наредни период показаће каква је 
судбина аеродрома. 

Кроз историју рударства у РТБ Бор у периоду 
од 1903-2019,укупно је експлоатисано око 1.5 
милиона тона метала бакра као финалног 
производа. Такође, паралелно је вршена 
експлоатација и рафинација злата за потребе 
СФРЈ, СРЈ и касније РС. 

На том месту предвиђено је 
јаловиште за прерађени рударски 
отпад из доње зоне. Становници 
Злота, као пример, нису дозволили 
изградњу мини хидро централа на 
њиховој територији.
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Такође, због загађења ваздуха у 
Бору изазваног проблемима са 
технологијом и процесима прераде 
у топионици у коју је Влада РС од 
2010 - 2014.уложила 350 милиона 
евра, РТБ Зиђин тренутно извози 
концентрат бакра у Бугарску и 
Кину, и на тај начин РС неће бити 
у прилици да убира рудну ренту 
која је једини директни приход и 
накнауа за коришћење природних 
ресурса наше земље.

Како решити проблем арсена

Еколошки проблем у вези са 
лежиштем Чукару Пеки налази 
се у чињеници да руда, посебно 
у горњој зони лежишта, садржи 
велики проценат aрсена. 
Просторни план РТБ-а почео је да 
се ради 2011. и десет година касније 
није усвојен. Он предвиђа исељење 
места Кривељ и адекватну наднаду 

Према плану будућег развоја 
рудника бакра и злата Чукару 
Пеки, током прве три године 
рада рудника, почевши од 2021. 
године, вршиће се експлоатација 
руде са високим садржајем бакра 
у горњој зони рудника. Годишња 
производња концентрата бакра 
који садржи метал бакра, са 
просечним уделом арсена од 0,34-
1,7%, износиће 100 000 тона. У 
периоду који следи после четврте 
године експлоатације и који ће 
трајати више од десет година, 
са постепеним падом садржаја 
бакра у руди, просечна годишња 
производња концентрата износиће 
око 66 000 тона, док ће садржај 
арсена у концентрату бити 1,01%, 
што је укупно 4167т арсена на 
укупну годишњу производњу 
концентрата.  

Према развојном плану компаније 
Zijin Bor Copper, производња 
бакарног концентрата из властитих 
рудника достићи ће крајем 2021. 
године 80 000 тона, а крајем 2024. 
120 000 тона. Колико је реалан план 
убрзо ће бити јасно. Концентрат ће 
се топити у борској топионици. У 
овој топионици се сада производи 
80 000 тона катодног бакра 
годишње.
Планирано је да се кроз пројекте 

техничког унапређења, реконструкције и 
проширења капацитета, који су започети 
крајем 2018. године, између осталог изгради 
и постројење за технолошки процес који 
омогућава детоксикацију арсена. Предвиђени 
рок за завршетак пројеката је крај 2021. године, 
када годишња производња катодног бакра 
треба да нарасте до 150 000 тона.
 
Будући да је садржај арсена у бакарном 
концентрату из „властите“ производње 
компаније Зиђин Бор РТБ прилично низак 
(нижи од 0,03%), могуће га је комбиновати са 
концентратом добијеним из рудника Чукару 
Пеки и заједно топити. По завршетку пројеката 
технолоског унапређења у компанији Зиђин 
Бор, на основу капацитета обраде, рудник 
Чукару Пеки ће продавати 30 000 тона бакарне 
руде топионици Зиђин Бор, а тај материјал ће 
се топити заједно са бакарним концентратом 
из властите производње компаније Зиђин Бор, 
при чему ће се у топионици на крају добијати 
концентрат са садржајем арсена 0,197%. Купци 
преосталих 36 000 тона бакарног концентрата 
биће компаније из Бугарске и других земаља. 

Истовремено, услед чињенице да бакарна 
руда из доње зоне лежишта не садржи арсен, 
компанија ће убрзати развојну динамику 
доње зоне, са циљем да се што пре изграде 
производни погони дневног капацитета од 60 
000т, док ће годишња производња концентрата 
са 20% бакра износити 700 000 тона. Када се 
та количина помеша са 36 000т метала бакра 
добијеног из горње зоне, бакарни концентрат 
имаће садржај арсена од 0,17%.
Овакав амбициозан план је изузетно тешко 
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реализовати али је као такав представљен у 
министарству енергетике пре неколико година. 

До сада није нађена технологија за унапређење 
рада постојеће топионице. На изградњу нове, 
кинески партнер се није одлучио, јер очигледно 
нема такву уговорну обавезу. 

Следећи проблем у вези са заштитом животне 
средине се поставља када се размишља о 
третману пиритне руде, која такође садржи 
велике количине арсена и осталих штетних 
метала, а претходи рафинацији племенитих 
метала, а највише злата. Оно сто Зиђин 
планира, јесте да се пиритна руда из рудника 
Чукару Пеки обрађује се применом технологије 
калцинације и хлорирања чиме се добијају 
гвоздени пелет и сумпорна киселина, а 
такође остварује свеобухватна искористивост 
дргоцених елемената. Ова технологија има 
добре економске и еколошке показатеље, 
њоме се остварује уштеда енергије, и не 
резултира испуштањем отпадне воде и шљаке. 
У наредном периоду извршиће се додатне 
провере економске исплативости ове процесне 
технологије и утврдити конкретни услови њене 
изводљивости. 

Решење за препреке – нови приступ проблемима

У случају да Зиђин не сагради нову топионицу 
која ради по светским еколошким стандардима 
за које се компанија обавезала уговором о 
стратешком партнерству и логично треба да 
поштује законодавни оквир у области заштите 
животне средине, она ће извозити концентрат 
из Чукару Пеки и РТБ-а у Бугарску, Кину итд и 

Србија ће остати без значајног дела 
прихода од рудне ренте.

Због таквих и сличних проблема, 
Зиђин је дошао у сукоб са владом 
Папуа Нове Гвинеје претивши 
њиховим званичницима да ће 
угрозити њихове односе са Кином. 
Нешто тактичнији став има Рио 
Тинто и амерички Frееport Mc 
Moran у Индонезији, када је Рио 
Тинто након захтева тамошње 
владе одлучио да уложи 2.5 
милијарди долара у изградњу 
нових топионичких капацитета 
и санирања осталих негативних 
еколошких последица на 
животну средину као последица 
вишегодисњег рударења, поготово 
загађења воде.

На градилишту новог рудника 
Чукару Пеки нема много српских 
држављана који су запослени, нити 
домаћих фирми које тамо изводе 
радове. Стално запослених има 
око 50. Такође, има само неколико 
домаћих добављача услуга и добара, 
грађевинских фирми у износу од 
неколико процената од укупне 
вредности инвестиције у рудник. 
Кинеских радника има око 1000. 
Домаћа привреда нема значајне 
користи јер нису ангажовани 
домаћи људи и домаће компаније у 
значајнијем броју. 

Канадска компанија која је 
управљала пројектом у ранијем 
периоду направила је студију у 
сарадњи са Дилојтом о плану 
развоја рудника у редовним 
тржишним условима, која предвиђа 
да поред свих финансијских 
прихода и бенефиција које би 
држава Србија имала на овом 
пројекту, запошљавања нових 1.500 
радника у Чукару Пеки и сично... 
Бор и Србија би поред тога добили 
девет хиљада нових радних места у 
услужним делатностима на свако 
појединачно ново радно место у 
новом руднику. Студија је добар 
основ за нове преговоре Владе 
Србије и кинеског партнера који би 
овај велики рудни ресурс ставили у 
службу привредног раста и развоја 
домаће привреде.
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Пољопривредни гигант Car-
gill Inc. почиње продају 

носивих уређаја за краве који 
апсорбују метан, стављајући тиме 
своју подршку иза експерименталне 
технологије која би могла помоћи 
индустрији да смањи емисије 
“стаклених” гасова. Додатак налик 
маски развио је британски покретач 
Зелп Лтд., који тврди да може 
смањити емисију метана за више од 
половине. Cargill је у уторак рекао 
да очекује да ће почети да нуди 
уређаје европским произвођачима 
млека 2022. Компаније још нису 
одредиле цену, али Зелп каже да би 
годишња претплата могла бити од 
око 80 долара по крави.

Решавање емисија метана из стоке једно је 
од најкритичнијих - и најтежих климатских 
питања за месне и млечне компаније које су 
под све већим притиском да очисте своје 
ланце снабдевања од емисије гасова. Приступ 
огромној мрежи корисника Cargill -а могао 
би помоћи Зелпу да обезбеди потражњу, док 
се припрема за увођење производа који је 
још увек у развоју. „Cargill има импресиван 
домет на млечним фармама у Европи“, рекао је 
извршни директор компаније Зелп Франциско 
Норис. „Они су јединствено позиционирани 
на начин да дистрибуирају нашу технологију 
великом броју клијената, како фармерима тако 
и млечним компанијама, максимизирајући на 
тај начин увођење технологије од прве године 
када смо изашли на тржиште.

Око 95% метана које испуштају краве излази 
преко подригивања краве и кроз нос. Гас 
задржава 80 пута више топлоте од угљен-
диоксида у првих 25 година у атмосфери.

Cargill - ове 
маске спречавају 

емисију метана 
насталог крављим 

подригивањем

Прехрамбени гигант Cargill почиње продају експерименталне 
носиве маске за краве, док се индустрија говеда и млечних 

производа окреће новим технологијама ради смањења емисије 
гасова који стварају ефекат “стаклене баште”.

Превела: Наташа Станојовић
https://www.bloomberg.com/news/arti-
cles/2021-06-01/wearable-technology-to-fil-
ter-cow-methane-burps https://tasic.substack.
com/
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Зелпове носиве маске постављене изнад 
уста крава делују помало као катализатор 
на аутомобилу. Скуп вентилатора који се 
напајају соларним пуњењем усисавају ваздух 
од подригивања и заробљавају их у комори са 
филтером за упијање метана. Када је филтер 
засићен, хемијска реакција претвара метан 
у угљен-диоксид, који се затим ослобађа у 
атмосферу. 

Зелп ради на минијатуризацији технологије и 
оптимизацији енергије унутар уређаја, рекао 
је Норис. Такође се преговара са бројним 
потенцијалним производним партнерима,што 
има за циљ да компанија буде спремна за 
масовну производњу крајем године. Зелп 
намерава да произведе 50.000 уређаја у првој 
години и чак 200.000 уређаја следеће године. 
Према Норису, компанија је близу завршетка 
следеће рунде финансирања.

Cargill су привукле маске јер се могу користити 
у комбинацији са другим решењима, рекао 
је Сандер ван Зијдервелд, вођа стратешког 
маркетинга у   технологији преживара 
компаније у Западној Европи. Неколико 
добављача хране већ  тестира или је почело са 
употребом додатака за храну који инхибирају 
микробе у желуцима крава како би им помогли 
да произведу мање метана. „Лепа ствар у вези са 
Зелпом је то што би могао да допуни краву која 
већ прима крмне додатке за смањење емисије 
метана“, рекао је он. „И даље би могао да ухвати 
метан који излази. Могли бисмо то још више 
смањити. “

Cargill очекује да ће се носиви 
производи појавити у продаји у 
другој половини наредне године 
након додатних тестирања, која 
ће се фокусирати на понашање 
животиња и утицај на смањење 
метана, а могла би проширити 
шему изван Европе ако је потражња 
велика. Зелп тек треба да докаже 
независним стручњацима да 
технологија функционише. Норрис 
је рекао да ће се рецензиране студије 
спровести у четвртом кварталу 
након потпуне оптимизације 
производа. Добијање готовинских 
пољопривредника да плате за 
нове технологије био је кључни 
изазов, али то се мења, рекао је 
ван Зијдервелд. Он сматра да ће се 
подстицаји повећати, укључујући и 
више компанија за прераду млека 
које су спремне да плате премију 
за млеко произведено на фармама 
које задовољавају еколошке 
стандарде и стандарде добробити 
животиња. Пољопривредници 
би такође могли потенцијално 
надокнадити своје трошкове 
продајом надокнада угљеника, које 
друге компаније могу купити да би 
рачунале своје загађење. Царгилл, 
са седиштем у Минеаполису, има 
за циљ да смањи емисије из својих 
глобалних ланаца снабдевања за 
30% до 2030. У Северној Америци 
циља на смањење емисије гасова 
са ефектом стаклене баште за 
30% у свом регионалном ланцу 
снабдевања говедином до краја 
деценије.
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БАЛКАНЕКОНОМИЈА

Паре или живот
Kако држава преко 

баба и деда да 
подржи наталитет и 

рађање унучади
Одавно је очигледно да материјална ситуација није пресудна за одлуку о 

рађању деце: најбогатије земље и крајеви, гледано кроз простор и време, 
најчешцће имају нижи, а не виши наталитет од најсиромашнијих. 

Ово понекад води у дефетизам произашао из погрешног закључка да су 
финансијски подстицаји нужно без ефекта.

Међутим, када слушате људе 
који овог тренутка одлучују 

о свом потомству, они одустајање 
често образлажу материјалном 
ситуацијом. Могло би се закључити 
да је тобожња оскудица само 
изговор, а не разлог одустајања од 
(додатног) потомства.

Ипак, њена распрострањеност и увереност о 
њеној пресудности од стране баш оних који су 
у том процесу указује да ту ипак постоји неки 
елемент истине. Kако онда помирити ове две 
противречне појаве?

Суштина је у томе да, на одлуку о рађању не 
утиче објективна, већ субјективна перцепција 
материјалне ситуације. На папиру, неко, попут  
америчких родитеља, који зарађује више од 
15,000 евра месечно али мисли да, ето, не може 
да приушти троје деце, је објективно веома 
имућан. Али његова субјективна перцепција 
ситуације, имајући у виду трошкове које он 
сматра неопходним (астрономске школарине 
на факултетима и сл), је таква да му се чини да 
такорећи једва саставља крај са крајем.

Пише: Жељка Бутуровић
Оснивац фондација “Најбоља одлука”
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Он расуђује не из позиције онога што објективно 
има, него из позиција жеља и потреба које не 
може да испуни.

Свака финансијска интервенција са циљем 
повећања наталитета стога мора да се пре свега 
позабави субјективним доживљајем подстицаја, 
па тек онда његовом објективном сумом. 
Генерално говорећи, награде и подстицаји у 
виду кеша су ефектнији, чак и као мање суме, 
од тешко видљивих пореских олакшица, 
поготово ако их прати бирократска процедура. 
Две хиљаде евра исплаћених одједном се 
доживљава како веће од 5000 развучених на три 
године, или сличне суме извучене или додатне 
месеце породиљског одсуства.А не мора се 
ни образлагати да исту суму различити људи 
субјективно доживљавају потпуно различито, 
од занемарљиве, до судбински пресудне.

Имајући ово у виду, треба размислити о 
могућности да рођењем детета родитељи 
бирају једну баку или деку (од могућа 4) којем 
ће једнократно бити уплаћена финансијска 
помоћ, на пример, 1000 евра. Из наведених 
разлога, помоћ треба да буде уплаћена из једног, 
највише два дела. Пошто су многе баке и деке 
пензионери, они ће ту помоћ у великом броју 
перципирати као веома значајну, па можда и 
вршити притисак на своју децу да већ једном 
крену са потомством. Такав притисак нам 
свакако веома фали и ту су старије генерације 
озбиљно заказале.

Поред тога што је награда онима 
који су одгајили децу која су 
желела децу, што је успех који 
треба приметити, ова помоћ 
препознаје и реалност да, кад 
се роди беба, трошкови живота 
скачу не само родитељима, него и 
њиховим родитељима. У Мађарској 
је покушана варијанта плаћања 
бака и дека за чување деце али то је 
сувише компликовано, недовољно 
видљиво и кориснике помоћи 
ставља у позицију да је зарађују. 
Насупрот томе, предложена 
финансијска помоћ не би била 
плата за чување деце нити уопште 
условљена тиме да баке и деке 
чувају децу. 

У многим породицима сведоци смо 
процеса у којем су велике породице 
фокусиране на преживљавање 
кроз две генерације дошле до 
високообразованих потомака 
парализованих планирањем и 
анализом родитељства. Наши 
родитељи, и ми као родитељи, 
играмо критичну улогу у развијању 
жеље и свести наших потомака о 
незаменљивости деце и породице. 
Оне које су у томе успели свакако 
треба да наградимо, а ако то 
додатно неког мотивише да донесе 
најбољу одлуку свог живота, то би 
био велики бонус.

У  Србији је 2020. године 
рођено свега 61.692 
бебе. То је најмањи број 
новорођенчади од 1900. 
године. Наталитет је у 
озбиљном опадању  и у 
земљама региона, због 
чега је Мађарска увела низ 
подстицаја за породице 
попут ослобађања од 
пореза за мајке четворо 
и више деце, такође се 
субвенционишу стамбени 
кредити које парови не 
морају да врате ако добију 
треће дете, као и накнада 
у износу пуне плате током 
породиљског одсуства и 
могућност боловања за 
баке и деке који чувају децу.
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БАЛКАНЕКОНОМИЈА

Зашто биткоин пада веома је 
често питање ових дана, а право 

питање је заправо зашто биткоин 
уопште има вредност. Некада је 
новац вредео због материјала од 
којег је направљен. Златни или 
сребрни новчић вредели су тачно 
колико и количина злата или 
сребра у њима. Негде у средњем 
веку схватили смо да не морамо 
носити злато и сребро са собом, 
већ можемо користити папир као 
тапију на тај метал.

Кад однесем грам злата у банку, банка ми изда 
потврду да полажем право на то злато, а ту 
потврду онда могу директно користити као 
новац.

Доносилац потврде, сада новца, имао је право да 
подигне из банке заложени грам злата. То је био 
први папирни новац, у овом случају покривен 
златом и репутацијом банке која је обећала да 
ће грам злата чувати. Онда су у новац почеле да 
се мешају државе, да оснивају централне банке 
и да саме издају документа којима гарантују да 
ће исплатити обећани грам злата доносиоцу. 
Тако смо добили државни новац покривен 
златом и то смо звали златни стандард. Државе, 
за разлику од банака, имају монопол силе па им 
репутација није преко потребна. Временом су 
откриле да могу штампати више папирног новца 
него што стварно имају депонованог злата. Али 
када би такав папирни новац дошао на наплату, 
оне нису имале довољно злата да га откупе. 

ИМАГИНАРНА ВРЕДНОСТ 
БИТКОИНА

Вредност биткоина је у главама људи, субјективна, али то 
не значи да ће он лако нестати, можемо га посматрати као 

део модерне уметности у којој неки предмети и без естетске 
вредности коштају милионе. Шта људи цене и како размишљају, 

није тако лако предвидети.

Пише: Славиша Тасић, 
Професор економије и писац билтена 
Тржишно решење 
 https://tasic.substack.com/
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Зато су објавиле „монетарну реформу“ и од 
тада, углавном од 1930-их, више немамо златни 
стандард већ државни папирни новац. Од тада 
се државе и не претварају да штампају новац на 
основу депонованог злата, већ штампају онако 
како одлуче. Иза државног папирног новца 
сада не стоји ни сребро ни злато, али није тачно 
да не стоји баш ништа. Стоји обећање да ће се 
централна банка контролисати у штампању и 
држати инфлацију ниском, обично не већом 
од 2%. Некима – америчкој, европској или 
јапанској централној банци – се више верује да 
ће то обећање испунити, некима мање. 

Народна банка Србије такође има писмено 
обећање да неће имати више од 3% инфлације, 
али њено право обећање последњих година је 
имплицитно – да ће се курс динара стрикрно 
држати евра. Динар је, условно речено, 
покривен евром, а евро обећањем Европске 
централне банке да ће држати инфлацију 
ниском. Зато ни динар, ни евро не осцилирају 
по 20-30% на дневној бази као што ових дана 
ради биткоин. 

Биткоин је приватна валута која нема власника, 
већ је вођена криптографским програмом који 
ни њен креатор више не може променити. 
Програм каже да ће на свету бити креиран 
само 21 милион биткоина у наредних 120 
година и ту нико ништа не може. Тај програм 
је непромењиво обећање, чвршће од обећања 
било које централне банке и оно је основа 
његове вредности. 
Проблем је, само, што биткоин није једини. Иза 
биткоина стоји програм, али иза крипто валута 

боље. Биткоин данас вреди зато 
што има ауру прве и оригиналне 
крипто валуте, а не због било какве 
употребљивости коју други немају.

То што је сва вредност биткоина 
субјективна, у главама људи, не 
значи да ће она лако нестати. Ако 
мене питате добар део модерне 
уметности нема никакву естетску 
вредност, па ипак неке од тих 
ствари коштају милионе и већ 
деценијама држе вредност. Чак је 
и цена злата углавном субјективна 
и далеко превазилази његову 
класичну употребну вредност. 

Биткоин је приватна валута која нема 
власника, већ је вођена криптографским 
програмом који ни њен креатор више не 
може променити.

Иза биткоина стоји програм, али иза 
крипто валута у целини не стоји 

баш ништа, ни програм, ни злато, ни 
обећање. Вас ништа не спречава да сутра 

направите други биткоин са врло сличним 
карактеристикама. И то се већ десило 

неких 10.000 пута. 
у целини не стоји баш ништа, ни програм, 
ни злато, ни обећање. Вас ништа не спречава 
да сутра направите други биткоин са врло 
сличним карактеристикама. И то се већ десило 
неких 10.000 пута. Толико данас има крипто 
валута, а многе од њих имају више потенцијала 
за конкретне примене од биткоина. 

Биткоин је остао најскупљи зато што је био 
први. У почетку се мислило да ће се биткоин 
користити за јефтине и анонимне трансакције 
на светском нивоу. То извесно више није случај, 
јер биткоин мрежа није тако анонимна као што 
се мислило, а трансакције уопште нису јефтине.
Све што биткоин ради, традиционални 
финансијски систем и друге крипто валуте раде 

Управо зато што је сва вредност у 
главама људи, цена биткоина тако 
осцилира из дана у дан. Ту ништа 
не зависи од биткоина, јер он нема 
посебних функција, већ од тога 
шта ће људи ту и тамо мислити о 
биткоину. Ако мислите да ће други 
људи наставити да верују у њега, 
онда ће му вредност расти. 

Ако мислите да ће се људи дозвати 
памети, или можда само окренути 
неограниченом броју других 
крипто валута, слажем се са вама. 
Али сетите се онда и да је једно 
обично бело платно апстрактног 
уметника недавно продато за 
15 милиона долара. Вредност је 
субјективна. Шта људи други цене 
и како размишљају, није тако лако 
предвидети.
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У публикацији на веб страници 
Националног центра за 

биотехнолошке информације, 
студија коју је спровело Одељење за 
психијатрију одраслих на Пољском 
медицинском универзитету, 
показало је да је зависност од 
Интернета прилично популарна и 
уобичајена међу младима, посебно 
онима који су били само деца када 
су почели да га користе.

Превод: Наташа Станојловић
Извор: https://www.psychguides.com/be-
havioral-disorders/computer-internet-ad-
diction/

Најновије издање Дијагностичког и статистичког приручника о 
менталним поремећајима (ДСМ-В) заправо га укључује као поремећај 

који захтева даље проучавање и истраживање. 

Симптоми, узроци 
и последице 

зависности од 
рачунара/Интернета 

БАЛКАНЗДРАВЉЕ
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У ствари, свако четврто дете је зависно од 
интернета. Ово је алармантна статистика коју 
треба решити што је пре могуће.

Постоје ли различите врсте зависности од 
рачунара или интернета? 

Зависност од интернета или рачунара 
манифестује се на неколико начина који 
покривају различите степене и подручја 
коришћења интернета . 

1. Преоптерећење информацијама. Превише 
сурфовања интернетом доводи до смањења 
продуктивности на послу и мање интеракције 
са члановима породице. 
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2. Компулзије. Прекомерно време проведено у 
активностима на мрежи, попут игара на срећу, 
трговања деоницама, коцкања, често доводи до 
прекомерне потрошње времена и проблема на 
послу. 

3. Сајберсекс и зависност од порнографије 
.Превише сурфовања порнографским сајтовима 
често утиче на односе у стварном животу. 
Претерано коришћење друштвених мрежа за 
стварање односа уместо за време за дружење са 
породицом или пријатељима може уништити 
односе у стварном животу.

Шта узрокује зависност од рачунара или 
Интернета? 

Кад год се интернет зависници осећају 
преоптерећени, под стресом, депресивни, 
усамљени или забринути, користе Интернет да 
траже утеху и побегну. Студије са Универзитета 
у Ајови показују да је зависност од интернета 
прилично честа међу мушкарцима старости 
од 20 до 30 година који пате од депресије. 
Одређени људи имају предиспозицију за 
зависност од рачунара или Интернета, као што 
су они који пате од анксиозности и депресије. 
Њихов недостатак емоционалне подршке значи 
да се окрећу Интернету да испуне ову потребу. 
Постоје и они који имају историју других врста 
зависности, попут зависности од алкохола, 
дрога, секса и коцкања. Чак и стрес и несрећа 
могу у великој мери допринети развоју 
зависности од рачунара или Интернета. Људи 
који су превише стидљиви и не могу се лако 
повезати са својим вршњацима, такође су у 
већем ризику од развоја зависности од рачунара 
или Интернета. 

Који су знакови проблема интернет 
зависности ? Интернет зависност 
манифестује се и физичким и 
емоционалним симптомима; 
међутим, ове специфичности се 
могу разликовати за сваку особу. 
Од емотивних симптома најчешћи 
су осећај кривице, анксиозност, 
депресија, еуфорична осећања 
када су испред рачунара. Интернет 
зависници не могу се држати 
одређеног распореда, немају осећај 
за време, показују изолованост, 
дефанзивни став, избегавају 
обављање послова, узнемирени су.  

Физички симптоми зависности 
на мрежи карактеристични су 
за некога ко користи рачунар 
дуго времена: главобоља, бол у 
леђима, повећање или губитак 
тежине, поремећаји сна, синдром 
карпалног тунела, замагљен или 
напрегнут вид. 

Краткорочни и дугорочни ефекти 
зависности на мрежи 

Краткорочни ефекти онлајн 
зависности укључују недовршене 
задатке, заборављање на 
одговорност и повећање телесне 
тежине. Дугорочни ефекти се више 
виде у физичким симптомима као 
што су бол у леђима, бол у врату, 
синдром карпалног тунела и 
проблеми са видом због гледања у 
екран.
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Такође зависност може довести 
до банкрота, посебно ако је време 
проведено на мрежи усмерено на 
куповину, коцкање и игре.

Према Оберлин колеџу за 
рачунарске науке, осим што зависе 
од Интернета, људи могу развити 
технички стрес, у коме усвајају 
начин на који рачунар ради, попут 
убрзаног времена и савршених 
резултата. Зависност може 
изазвати и друштвено повлачење, 
јер се осећају лакше у интеракцији 
са људима на мрежи него лично.

Много студија и анкета се спроводи 
како би се измерио степен ове врсте 
зависности. Кимберли С. Иоунг 
је направила упитник на основу 
других поремећаја за процену нивоа 
зависности. То је дијагностички 
упитник за овиснике о Интернету 
или ИАДК. Позитиван одговор на 
пет од осам питања може указивати 
на зависност на мрежи. Ево питања:

Да ли сте заокупљени коришћењем Интернета? 
Да ли размишљате о својим претходним 
или будућим активностима на мрежи? Да ли 
имате потребу да дуже будете на мрежи да 
бисте били задовољни? Да ли сте понављали, 
или имали неуспешне покушаје да смањите, 
зауставите или контролишете употребу 
Интернета? Постајете ли ћудљиви, немирни, 
раздражљиви или депресивни када престанете 
или смањите употребу Интернета? Да ли је 
ваше време проведено на мрежи дуже од онога 
што сте првобитно планирали? Да ли је ваша 
употреба Интернета негативно утицала на везу, 
образовање, каријеру или посао? Скривате ли 
време употребе Интернета од свог терапеута, 
породице или других? Да ли Интернет служи 
као бег од проблема или олакшање од лошег 
расположења? 

Постоје ли опције лекова за зависност од 
Интернета/рачунара? 

Ове зависности могу бити изазване 
емоционалним поремећајима попут депресије и 
анксиозности, па се лекови који се користе за та 
стања могу дати у нади да ће лечење основног 
узрока проузроковати престанак зависности од 
Интернета или рачунара.

БАЛКАНЗДРАВЉЕ



59

Ови лекови су антидепресиви и лекови 
против анксиозности. Када зависност измакне 
контроли, понекад су потребни лекови да 
спрече зависнике од интернета да себи нанесу 
штету предуго се задржавајући на мрежи. 

Као и сви други лекови за психолошке 
поремећаје, узимање лекова за зависност 
на Интернету може узроковати нежељене 
нуспојаве. Важно је да се посаветујете са лекаром 
у вези са могућим нежељеним ефектима пре 
него што почнете са узимањем било ког лека.

Узимање антидепресива за зависност на мрежи 
такође може довести до зависности од овог 
лека. Престанак узимања антидепресива увек 
треба да буде постепен и под медицинским 
надзором, као што се ради са људима који се 
лече од депресије. Узимање лекова увек треба да 
надгледа и издаје квалификовани здравствени 
радник. Предозирање овим лековима може 
довести до додатних компликација и може бити 
изузетно штетно. 

Депресија се сматра фактором ризика и 
узроком онлајн зависности. Лечење депресије 
може смањити шансе да се појави зависност на 
мрежи. 

Већину времена људи који 
злоупотребљавају алкохол 
или дрогу су људи који имају 
предиспозицију да постану зависни 
од Интернета, јер им служи као 
средство бекства од стварности. 

Студија са Универзитета Свансеа и 
Милана показује да када зависници 
од Интернета престану да раде 
или престану да користе рачунар, 
осећају симптоме кризе сличне 
онима које доживљавају зависници 
од дрога. Ово показује да су ове 
зависности често међусобно 
повезане.
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Ако се први пут сусрећете 
са термином Интернет 

цензура, дозволите да вам 
појаснимо. Интернет цензура је 
контрола информација које јавност 
може да види на Интернету, а 
могу је спровести владе држава, 
институције, па чак и приватне 
организације. Цензурисани садржај 
може укључивати информације 
заштицћене ауторским правима, 
штетан или осетљив садржај и још 
много тога.

Постоји низ разлога за цензуру 
Интернета. Неки су добронамерни 
и сврха им је очување моралних 
вредности или заштита деце, док 
су други ауторитативни покушаји 
контроле информација, како би 
се људима онемогућило стварање 
реалне слике о одређеним 
дешавањима.

Занимљива је заблуда коју већина 
људи гаји – да Интернет цензуру 
контролишу владе држава, док 
је реалност нешто другачија – 
обично је врше организације попут 
Интернет провајдера, како би 
вам онемогућили или ограничили 
приступ одређеним web сајтовима. 

Могли бисте наивно помислити да је Интернет исти широм 
света, да сви имамо приступ истом садржају, без обзира са ког 
дела планете покушавамо да допремо до жељених информација. 
Међутим, истина је да www (world wide web) није за све исти 
– технички говоримо о истој мрежи, али Интернет цензура 

одређује чему можемо да приступимо, а чему не.

Интернет цензура – 
мач са две оштрице

Идеја да вам неко ускраћује право да будете 
информисани о свим темама од вашег интереса 
чини да се осећате изманипулисано, зар не? 
Интернет цензура је лоша ствар којом моћници 
покушавају да нас држе под контролом? 
Оставимо по страни теорије завере и држимо 
се чињеница. Интернет цензура је, баш како 
и сам наслов каже, мач са две оштрице, јер 
колико има негативних страна, толико има и 
позитивних.

Добре и лоше стране Интернет цензуре

Важно је да имате на уму да Интернет цензура 
има своје предности када се користи из 
најбољих намера. Предности би укључивале 
маргинализацију садржаја који се може 
негативно одражавати на ваше ментално 
здравље; спречавање ширења лажних 
вести и потпадања под масовну хистерију; 
ограничавање приступа штетним активностима 
– узмимо за пример dark web на којем је могуће 
пронаћи све – од дечије порнографије до дрога 
по избору; смањивање крађа личних података.
 
Друга страна оштрице су недостаци који су 
подједнако озбиљни, а утичу на начин на који 
људи приступају информацијама. Недостаци 
нас наводе да се питамо да ли нам је ограничен 
приступ само лажним информацијама или су и 
веродостојне подједнако затајене. Ко је главни? 
Како се дефинишу правила? Ко контролише оне 
који нас контролишу? Да ли нам се ускраћује 
право на слободу говора, јер Интернет цензура 
не ограничава само садржај којем можете 
приступити, већ потенцијално и садржај који 
објављујете.

Пише: Урош Пајић

БАЛКАНПОГЛЕД
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Да ли је Интернет цензура вид контроле или 
заштите? Одлична тема за размишљање.

Каква је ситуација са Интернет цензуром у 
Србији?

Укљученост државног врха у цензуру 
Интернета варира од земље до земље. Неке 
земље имају умерену цензуру Интернета, док 
друге строго ограничавају приступ одређеним 
информацијама, укључујуцћи вести.

Студија која је вршила упоредни тест Интернет 
цензуре у 181 земљи света, показала је да Србија, 
скупа са Хрватском, Словачком, Малтом и 
још пар земаља, спада у државе које подлежу 
благим мерама цензуре. Ове мере се конкретно 
односе на преузимање садржаја са Торента, док 
други фактори који подлежу цензури (цензура 
политичких садржаја, објава на друштвеним 
мрежама итд) уопште нису регулисани.

Обзиром да цензура садржаја 
напредује, можемо очекивати да 
ће све више земаља почети да 
„филтрира“ информације до којих 
њихови грађани могу да допру. До 
тог момента искористите слободу 
информисања на Интернету.

Идеја да вам неко ускраћује право да 
будете информисани о свим темама 

од вашег интереса чини да се осећате 
изманипулисано, зар не? 

Недостаци нас наводе да 
се питамо да ли нам је 
ограничен приступ само 
лажним информацијама или 
су и веродостојне подједнако 
затајене. 

Који је разлог овако благим мерама цензуре у 
Србији? Да ли смо једна од најлибералнијих 
светских држава или заостајемо у технолошком 
развоју у тој мери да цензура на Интернету 
није регулисана у правном смислу? Закључак се 
намеће сам.

Имајући у виду да су информације 
данас највреднија валута којом 
се може трговати, морамо да 
се запитамо да ли ће на тасу 
добре стране цензуре Интернета 
превагнути над лошим? Да ли 
ускраћивање слободе говора, 
изражавања и информисања може 
да има позитиван исход или води 
у незадовољство и потенцијалне 
немире? Да ли се цензуром 
моћ концентрише у круговима 
влада земаља, док грађани губе 
могућност правилног расуђивања, 
поткрепљеног чињеницама из 
веродостојних извора? Као и увек, 
кључ је у умерености и правилном 
дозирању свега, па и Интернет 
цензуре. Преостаје нам да видимо 
шта доноси будућност. 
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Ово није позоришна критика, 
тиме се на овом блогу не 

бавим, али јесте анализа онога 
шта се дешавало прве вечери 54/55 
БИТЕФ-а. Представа „Living Room“ 
ауторско је дело младог немачког 
редитеља турских корена Ерсада 
Мондтага рађена у копродукцији 
Београдског драмског позоришта и 
Битеф театра.

Аутор је представе, редитељ, сценограф и 
мајстор светла, прави мултимедијални уметник.
Коаутор је млада Тијана Грумић, један од 
најуспешнијих младих драматурга у Србији. 
Уочила сам је на Позорју младих пре неколико 
година када су читали њену драму. После сам 
на фестивалу у Шапцу била на пар њених 
предавања о позоришној критици, и не само 
да добро пише него је одличан предавач. Све 
је обећавало да представа неће бити „обична“.

У сали није уобичајена гужва јер смо због ковида 
раштркани и оба места поред мене су слободна, 
иза мене интересантан разговор словеначког 
уметника и уметнице која ради у Лондону. 

Извор: bodljikava.blogspot.com

Чему бацање пара на представе и уметнике који нас стигматизују и 
изручују кофе гована на нас, поред тога што нису у стању да направе 

гледљиву представу која би се могла задржати на репертоару? 

ТУРЧЕЊЕ
НА

БИТЕФУ

БАЛКАНКУЛТУРА
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Причају на енглеском, онда он скапира да 
је она наше горе лист. Она излази после 20 
минута представе које је на сцени прошло у 
реалистичком бесконачном сецкању празилука 
и пржењу меса, а док то гледамо чујемо пренос 
фудбалске утакмице са телевизора.

Бина се често ротира показујући различите 
сценографије једног истог стана у време 
Титове смрти и данас, заправо пратећи живот 
оперске певачице од прве велике премијере до 
пензије. И сад да је ово позоришна критика 
ја бих образлагала шта је мањкавост поступка 
бесконачног натуралистичког сецкања 
празилука док уместо радње и дијалога пратимо 
аудио снимак утакмице а потом радио емисију 
у којој уметница препричава свој живот, 
мада сам успела да у константном ротирању 
сцене ухватим меланхолију протока времена 
и емоције. Кад не лези враже, у сред радио 
емисије док остарела оперска дива бесконачно 
дуго сецка празилук са радија улеће парола о 
„Србији која је покренула ратове деведесетих“, 
о томе „Да смо били на погрешној страни рата“, 
да је дивин муж кога у почетку видимо како 
сече празилук заправо „Погинуо у рату у који 
га је држава послала а у њему наводно није 
учествовала“. 

После представе у разговору са 
модераторком Мињом Богавац 
и гледаоцима аутор представе 
Мондтаг је поновио причу о 
Србији на погрешној страни рата, 
потом је причао о томе како он и 
његови родитељи имају проблем 
да оду код лекара јер се боје да не 
налете на расистичког Немца који 
их неће савесно лечити. Слушам и 
не верујем, лик чији су родитељи из 
Турске дошли у Немачку, он тамо 
рођен, омогућено му да заврши 
школе и постане успешан уметник 
доживљава немачко друштво као 
расистичко?! 

Ако он и родитељи себи постављају 
питање може ли их Немац савесно 
лечити, по истом принципу би и 
ја могла да поставим питање може 
ли Турчин да направи ваљану 
представу у београдском театру, 
лишену источњачких предрасуда? 

Штипам се за руку да се не јавим 
и поставим Мондтагу питање да 
ли зна да је наш бели супрематиста 
био Турчин
Потом млади уметник тупи о 
миграцијама и немогућношћу 
вакцинације, просувши сва општа 
места међу општим местима. 
Питање пре свега за БДП и 
управника Југа Радивојевића 
чему бацање пара на представе и 
уметнике који нас стигматизују и 
изручују кофе гована на нас, поред 
тога што нису у стању да направе 
гледљиву представу која би се 
могла задржати на репертоару? 

И још једно питање, колико нас је 
Мондтаг коштао?

П.С. Док излазим из сале испред 
мене лик меша боковима, 
препознам физиономију бившег 
Сорошевог пастира. Суочавање са 
прошлошћу може да почне.
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Бојан Љубеновић

Његове књиге превођене су на мађарски, 
македонски, италијански, словеначки, 

бугарски. Заступљен у бројним 
антологијама сатире. Сарадник је 

интернет портала ЕТНА и ЊУЗ.НЕТ. 
Објавио је више од двадесет књига за 

децу и одрасле. Добитник је двадесетак 
значајних награда из области сатиричног и 

дечјег стваралаштва.
Више од једне деценије као новинар, 

Бојан Љубеновић је радио у Служби за 
информисање Скупштине града Београда, 

писао колумне у „Борби“  (2002-2004.), 
сарађивао у многим листовима…

Као уредник рубрике ТРН и стране 
хумора ради у „Вечерњим новостима“.

Члан је Удружења књижевника Србије.

БАЛКАНазБУКА

А – Афоризми 
Најкраћа, потцењена, али најубојитија 
књижевна форма која ми је отворила 
врата књижевности и делимично 
обликовала као човека, а потпуно као 
сатиричара. 

Б – Београд 
Град у ком сам рођен, који волим и 
коме могу да нађем хиљаду замерки, 
осим једне – има душу.

В – Волим те 
Највише што некоме можеш рећи. 

Г – Грчка 
Прелепа земља са три мора и 
вероватно најлепшим плажама на 
свету. Радо одлазим тамо на летовање 
иако је сваке године све скупља. 

Д – Дежуловић 
Борис Дежуловић је најбољи 
колумниста екс југословенског 
подручја, духовит, сатиричан, храбар, 
проницљив, ниједан његов текст не 
прескачем. 

Ђ – Ђинђић 
Покојни премијер Ђинђић био је 
трачак наде да ово друштво може 
да се промени на боље, отргне од 
националистичког лудила и придружи 
породици европских народа. 
Нажалост, нисмо умели да га сачувамо. 

Е – Емпатија 
Све је мање људи који имају стрпљења 
и интересовања за емоције и проблеме 
других. А то нам је данас, чини ми  се, 
потребније него икада. 

Ж – Живот 
Најдрагоценији поклон који 
смо добили. Не дозволимо да га 
проћердамо улудо. 

З – Загор 
Један од стрип јунака на чијим 
авантурама сам одрастао. Уз њега, 
наравно и Капетан Мики, Велики 
Блек, Командант Марк, Текс Вилер, 
Мистер Но, Мандрак, Талични Том, 
Алан Форд...

И – Истина 
Уз љубав и правду једина ствар због 
које вреди ставити свој живот на 
коцку. 

Бојана Љубеновића
АзБУКА
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Ј – Југославија 
Земља у којој сам рођен и која је поред 
свих својих мана била далеко срећнија 
и пристојнија од оних које су њеним 
распадом настале.

К – Калуђерица 
Насеље у коме више од четири деценије 
живим. Дом вредних, поштених 
занатлија, који су све створили својим 
радом, без икакве помоћи државе. 

Л – „Лагуна“ 
Издавачка кућа са којом сарађујем 
последњих година. Веома сам 
задовољан односом који имамо и 
њиховом пословношћу. 

Љ- Љубав 
Најлепши осећај на свету. Што је 
више дајеш, више је имаш. 

М – Мајка 
Моја се зове Радмила. Једина особа 
која те воли без задршке, онаквог 
какав јеси, а не онаквог какав би могао 
да будеш. 

Н – Национализам 
У малим дозама лековит, у великим 
погубан. Заклон за протуве, профитере 
и  хушкаче свих врста. Извор великих 
зала кроз које смо прошли и још 
пролазимо. 

Њ – Њујорк 
Град који сам имао срећу да посетим 
и који је на мене оставио утисак 
метрополе, слободе, шароликости, 
богатства  и места које свима пружа 
једнаку шансу за успех. 

О – „Олимп“  
Базен на Звездари на коме сам провео 
добар део младости, а и данас сваког 
лета свратим неколико пута. 

П – „Пчелица“ 
Мала издавачка кућа из Чачка за 
коју објављујем своје књиге за децу. 
Диван колектив који са много љубави 
припрема прелепа издања за најмлађе. 

Р – „Рингишпил“ 
једна од песама Ђорђа Балашевића, 
музичара и човека чија ме је смрт веома 
ражалостила и понекад још не могу да 
поверујем да га више нема. 

С – Случајности
Мрзим случајности. Ништа вам живот 
не може тако окренути наглавачке као 
оне. А не можеш их се чувати, јер онда 
не би биле то што јесу. 

Т – Тата 
Неко рече: „Лако је постати отац, 
тешко је бити тата“ и ја се потпуно 
слажем. Срећан сам што ме моја,  већ 
одрасла деца, још увек зову „тата“. 

Ћ – Ћутање 
Погубна особина како појединца, тако 
и целокупног друштва. Забијање главе 
у песак пред неправдом, насиљем и 
лажи никоме није донело срећу. 

У – Успомене 
Роб сам успомена. Чувам старе карте са 
утакмица, концерата, из возова којима 
сам путовао на море, фотографије из 
војске,  играчке своје деце које су већ 
одавно прерасли, чак и патофне у 
којима су ишли у вртић... 

Ф – Фудбал  
Спорт који сам тренирао, који 
тренира мој син и који радо играм и 
гледам, због кога се нервирам, псујем 
и понекад не личим на себе. 

Х – Хумор 
Разлог због ког пишем. Све моје 
књиге, за децу или одрасле, прожете су 
хумором. Ништа лепше од насмејаног 
лица. 

Ц – Црвена звезда 
фудбалски клуб за који навијам од 
малена. Истина, моја страст према 
Звезди  је данас на историјском 
минимуму, највише због неких људи 
којима није место у  спорту. 

Ч – Читалац 
Веома поштујем свакога ко издвоји 
своје време и новац да прочита нешто 
што сам написао. Са својим читаоцима 
имам леп и коректан однос, волим 
да чујем њихове утиске и уважим 
сугестије и предлоге. 

Џ – Џон Вејн 
Један од јунака мог детињства, доба 
када смо имали само два телевизијска 
програма и радовали се када увече 
пусте неки вестерн.  

Ш – Шајкача 
Традиционална српска капа, један од 
симбола нашег народа. Носили су је 
најбољи кад је било најтеже. 
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БАЛКАНФОКУС

Портал Чудо(www.cudo.rs), представља нешто ново на пољу медија, новинарства и 
представљања културе и уметности. Магазин се бави црквеним темама, православљем 
и хуманизмом, али и темама из области лепих уметности, поезије и сликарства, 
књижевности и археологије. Уз то, аутори портала се баве и дневном и локалном 
хроником догађаја, анализом политичких прилика и тема. На порталу ЧУДО нећете 
наћи скандалозне наслове, приче о аферама, сензационалистичке приче и трачеве из 
такозваног џет-сета, нити политиканства. 

www.cudo.rs

Посетитепортал
ЧУДО

Чудо доказује да се у данашње време, мас медија, инстант вести, ријалити програма, и 
свеопште медијске таблоидизације, може бавити културом без бомбардовања читаоца 
беспотребним информацијама и без претварања личности читаоца у конзумента, 
потрошача информација. Аутори портала ЧУДО пишу о историји, богословљу и 
актуелностима на афирмативни, потврдан начин, указујући на проблеме савременог 
друштва и нудећи решења, у општим културним вредностима, као и у хришћанској 
етици и онтологији, као цивилизацијском достигнућу.

Скенирајте код вашим смартфоном и посетите сајт:
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Посетите лепоте Србије -
Думбовачки 
водопад



Упознајте духовно 
наслеђе - Обиђите 
наше манастире


