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800.000 гласова патриотске тихе
већине и бојкот без бојкота
Званично 800 000 гласова на референдуму за
опцију НЕ дало је наду суверенистима и патриотској
опозицији да ће на изборима бити могуће не само ући
у Скупштину него и освојити двоцифрен проценат
гласова. Ту наду је дало изношење кампање на
друштвеним мрежама, без медијске подршке, без
озбиљних ресурса и показало њиховим гласачима да су
њихови лидери, као и они, опредељени против промене
Устава. Како референдум одмиче а избори се примичу,
то очекивање се полако тањи јер тај део опозиције
не показује претеране знаке живота у предизборној
кампањи а камоли спремност да се уједини.
За разлику од грађанске опозиције која је дословно
у конфузији после референдума који су будаласто
бојкотовали, патриотска опозиција је барем на
тренутак деловала као озбиљна алтернатива владајућој
коалицији. Тим резултатом су многи изненађени. Но
још увек није касно да се суверенисти и патриоте тргну
из учмалости и поспаности те изађу са једном или две
листе и капитализују референдумско расположење
гласача.
За грађанску опозицију, иако, за разлику од
патриота, поседује и огромне ресурсе и бројне медије,
нема превише оптимизма. Готово на дневном нивоу
избацују по једног кандидата за председничке изборе.
Тим темпом до избора ће имати десетину кандидата.
Јасно је да нико не очекује да ће било који кандидат
победити Вучића на председничким изборима, али
је заиста непотребно збуњивати своје гласачко тело
безбројним и безбојним кандидатима. Ту да додамо
и изазивање тензија у коалицијама кроз понижавање
својих коалиционих партнера, као што се догодило
приликом најаве кандидатуре Поноша од стране
Ђиласа.
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Ако се већ одустало од бојкота избора и ако
не постоји превише наде за председничке изборе,
барем постоји могућност да се на градским изборима
у Београду може постићи известан успех. Но ако
грађанска опозиција настави овакву конфузну
и комичну предизборну кампању, изгубиће
поверење и оних гласача који би гласали за њих,
те ће и за Београдске изборе изостати резултати.
Бледи и «непрепознатљиви» кандидати, поделе и
надгорњавања у опозицији су ветар у леђа владајућој
коалицији. Да не говоримо о томе да се два месеца
пред изборе не избацује кандидат за председника
– тад се кампања само финишира. После такве
предизборне кампање нико неће пасти на причу како
је Вучић покрао изборе или како није било фер услова
јер је то заправо бојкотовање избора без званичног

Инспирација
"Најгора ствар у ситуацији када сте познати
јесте да су људи увек фини са вама. Док причате
са неким сви се слажу са вама, макар рекли и
нешто потпуно лудо. Потребни су вам људи
који ће вам говорити оно што не желите да
чујете." Ал Паћино
“Искуство је најбоља школа, само је школарина
врло скупа.” Сократ
“Ми смо оно што непрестано чинимо.”
Аристотел
"Не постоје наши стални пријатељи и наши
стални непријатељи, постоје само наши стални
интереси" Черчил
"Немојте дозволити да ваша лепа душа
пропадне у ђубрету. Ја верујем у будућност
вашег народа. Дух Kосова, Kарађорђа, Kуманова
и Kајмакчалана поново ће се пробудити. Мора
се, међутим, брзо пробудити. Судбина вам је у
властитим рукама: блистава будућност или
поново ропство!" Арчибалд Рајс
"На позорници се прво дигне завеса па се тада
одиграва драма. У животу то другачије бива:
прво се одигра драма па се онда подигне завеса."
Нушић
"Свако може бити пророк. Ономе што зло ради
реци да ће зло проћи, а ономе који добро чини да
ће бити награђен, па нећеш никада погрешити,
јер је то вечни закон природе. Јер никада у
историји зло није остало некажњено, нити добро
ненаграђено." Владика Николај
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Политичке
последице

БАЛКАНПОЛИТИКА

РЕФЕРЕНДУМА
Велик проценат оних који су гласали против или
800.000 гласова су забринули власт, ослабили
грађанску а ојачали патриотску опозицију.

Пише: Балкан Фокус тим
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П

оделили смо политичку сцену према оном
како су се изјаснили око референдума о
промени устава у области судства. Прво су они
који подржавају промене а то су углавном бирачи
владајуће коалиција, затим они који су изашли и
гласали против, а то су углавном патриотске и
десне странке и организације и на крају они који
су бојкотовали референдум а то су представници
„грађанске опозиције“ коју предводе Ђилас и
Јеремић.
Јасно је да су бирачи владајуће коалиције
једним делом изашли и гласали против, а неки и
нису изашли, као и то да је било оних који гласају
за грађанске странке, али су изашли на референдум
и гласали или пак гласача патриотских странака
који нису гласали или нису гласали против. Но
ми овде говоримо о већини бирача и о оном
што је највидљивије - о кампањама странака и о
ставовима лидера а ту је ствар прилично јасна.
Kако је ко прошао у вези референдума?
Владајућа коалиција није водила ни активну ни
агресивну кампању ЗА, можда тек недељу-две
пре самог референдума су биле учестале изјаве
„зашто је добро да победи ЗА“. То са једне стране
није водило у ризичну ситуацију да референдум
буде и изјашњавање о власти па да у случају његове
пропасти то буде доживљено и као пораз власти.
Но млитава и опуштена кампања је ризична
јер не мобилише велики број људи и доводи у
опасност и сам резултат референдума. Осим тога
начин избора судија је компликована и стручна

тематика у коју се разуме мали проценат грађана
а осим тога мало је њих који су разумели ово
питање као витално. Све је ово довело до тога да
на овакав референдум са оваквим питањем и није
могло изаћи много бирача. Но кад су у владајућој
коалицији схватили да референдум може и да
пропадне јер се створила критична маса оних који
су из разних разлога против они су покренули
машинерију како медијску тако и страначку да
спасу ствар.
Тако се и десило – референдум је успео али
је остала чињеница да је преко 40% или 800.000
бирача гласало против. То је забринуло власт
јер се поставља питање у којој мери та армија
бирача представља и НЕ самој власти. Неки
су склони да овај референдум тумаче и као
референдум о власти. Но то би било тако да је
сва опозиција изашла са јасним ставом зашто
гласати против и да су водили кампању „реците
НЕ Вучићу“. Но како је тзв грађанска опозиција и
њиховим медији бојкотовали референдум а како

7

БАЛКАНПОЛИТИКА

БАЛКАНПОЛИТИКА

су патриотске организације кампању поставили
као „НЕ европским налозима“ од којих је реформа
судства само један од многих ово је било пре
израз евроскептицизма а мање антирежимског
настројења опозиционих бирача (иако не треба
потценити ни тај мотив код оних који у гласали
против). Но било како било 800.000 гласова
против је забринуло власт у смислу колико ће се
то одразити на резултате избора у априлу.
Друга групација која је учествовала у референдуму активно је „патриотски фронт“ (који не
постоји али се створио утисак око референдума
да се дошло до договора о заједничкој кампањи)
који је водио кампању против уставних промена у
судству. Ова групација је политичка маргина која
нема ни значајне ресурсе (десетине пута мање од
владајуће коалиције или грађанске опозиције) а пре
свега нема ни један значајан медиј. Ова политичка
опција је фрагметирана, неретко међусобно
завађена, без значајне страначке инфраструктуре
и без препознатљивог лидера (некад је то био
Шешељ али је он сада небитан). Осим слабости
у страначкој и медијској инфраструктури
„патриоте“ делују аматерски у односу на владајуће
странке или грађанску опо-зицију јер немају ни
довољан број професионалаца који би осмислили
и реализовали успешну кампању (новинари, ПР
стручњаци, истраживачи јавног мњења...). Но
око овог питања се показало да се са „штапом
и канапом“ може нешто постићи ако се зна
циљ и мобилишу људи. Иако немају медије они
су то делимично надокнадили друштвеним
мрежама на којима имају велик број волонтера
који их подржавају. То је био и фокус кампање
„против референдума“ која јесте доминирала на
друштвеним мрежама. Резултат је био изненађење
и за оне који су водили кампању а шок за оне који
не прате друштвене мреже. Градови су углавном
гласали ПРОТИВ и то је доста забринуло врх
владајуће коалиције. Ово је показало да се и са
мало новца али са доста енергије може постићи
добар резултат који мења политичку сцену Србије.
Ово је показало да маргинализоване патриоте и
поред свих слабости имају потенцијал. Исто тако
ово је демонстрирало снагу друштвених мрежа а
пре свега твитера који је био срце кампање против
референдума. Последица овог је да су патриоте
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(са или без наводника) ојачали своје позиције и
да се показало да нема успешне политике која
игнорише друштвене мреже. Друга је ствар
колико ће они успети да овај „буст“ искористе
у априлу. Ако буду нејединствени, опседнути
међусобицама и без јасне стратегије неће много
профитирати.
Трећа групација – грађанске опозиције је
бојкотовала референдум и тиме се искључила
из референдумске теме. Бојкот је готово увек
губитничка стратегија осим у случају јаке и
јединствене опозиције која наступа као фронт
и онда може да обори изборе или референдум.
Kонфузија међу „грађанистима“ је појачана јер
они нису ни знали одговор на питање својих
бирача „шта им је чинити“ до недељу-две пред
референдум. Они нису чак ни јасно наступили
са кампањом бојкота већ су се народски речено
„правили блесави“. Нису желели да буду ЗА на
референдуму иако многи од њих подржавају
европску реформу судства јер би испало да раде
за Вучића а због страних амбасада нису смели
ни позвати своје бираче да гласају ПРОТИВ. У
таквој ситуацији „хоће каки неће каки“ дочекали
су и референдум. Многи њихови бирачи су
вероватно изашли и гласали против верујући да
гласају против Вучића а мањи део који је искрено
посвећен европским реформама су гласали ЗА. Но
наравно доста њих је и бојкотовало референдум.
Све то је показало да су конфузни и да је њихова
позиција слаба и губитничка. Зато можемо рећи
да су највећи губитници референдума Ђилас и
Јеремић. Kолико ће они то успети да испеглају
до априла, а како смо рекли имају медијски
систем и озбиљне финансијске ресурсе, тек ћемо
видети. Уколико би имали успешну кампању, у
којој би придобили и неке патриотске бираче
који су гласали ПРОТИВ на референдуму они би
испеглали овај гаф. Но како видимо да се не баве
том темом већ односима грађаниста и зелених
на свом делу политичке сцене мала је шанса да
се то деси. Тако да је јасно да ће штета коју су
сами себи нарпавили бојкотом у једној мери бити
измерена и на априлским изборима. Осим да се
нешто значајно непредвиђено деси што би „ефекат
референдума“ потпуно маргинализовало.

ЗАВРЗЛАМА ОКО
РЕФЕРЕНДУМА – ВЛАСТ

ГЛУМИ ДА ЈЕ ЗА А
ОПОЗИЦИЈА ПОДЕЉЕНА
„Да ли сте за утврђивање акта о промени Устава
Републике Србије“, питање је на које су грађани
Србије одговарали са ’да’ или ’не’ на референдуму
16. јануара 2022. године. Оно што је јасно је да се
Устав мења у области правосуђа да би се српско
законодавство ускладило са европским у процесу
приступања Србије Европској унији.
Пише:Редакција Балкан Фокус
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преводу, ЕУ преко Венецијанске комисије
врши притисак на Србију да мења Устав
тако да се држава мање меша у правосуђе и да
оно буде наводно независно. Промене се односе
на начин избора судија и тужилаца како би се
смањио утицај домаће власти у овом процесу. Њих

више неће бирати Скупштина Србије већ Високи
савет судства (ВСС) и Високи савет тужилаца
(ВСТ). Лепо звучи кад вам кажу да су Високи
савет судства и Високи савет тужилаца „независни
органи који обезбеђују и гарантују независност
правосуђа“. На жалост на ове органе има утицај и
9
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актуелна власт али и бивша власт која је и изабрала
већину судија у оном што се пре деценије звало
„сеча судија“. Но то није најгоре у причи – ова
наводно независна тела су под великим утицајем
странаца који преузимање судства ако се из њега
евакуише скупштина представља инструмент
директног притиска на политичаре који нису по
вољи Запада.
Овога пута за успех референдума није потребан
цензус изашлих од 50 одсто грађана, плус један,
већ ће се одлука донети већином гласова изашлих.
Наиме, 25. новембра је усвајањем Измена Закона о
референдуму у Скупштини Србије укинут цензус.
Зато наивно звучи прича о бојкоту референдума
као начину да се „сруши референдум“.
Kо је за референдум?

Формално гледано највиши државни
званичници позивају грађане да изађу на
референдум и заокруже ’да’. Они поручују да
од успеха овог референдума зависи брзина
европских интеграција Србије. Председник
Вучић, који је и лидер СНС, изјавио је да ће ако
референдум о промени Устава не буде успео,
европске интеграције Србије бити заустављене.
„Ако не успе референдум ми ћемо добити оцене
да нисмо напредовали у владавини права“,
рекао је Вучић. Но и поред сличних изјава
званичника Србије видљиво је да није било
активне кампање ЗА. Поред спорадичних
изјава неколико званичника није било
ни јавне расправе а ни кампање која би
јавности објаснила о чему се ради и зашто
је битно да се изађе на референдуму и гласа
ЗА. Чак је због тог недостатка кампање
Дачић апеловао на политичаре владајуће
коалиције и на званичнике владе да се више
укључе у кампању и објасне да је промена
Устава важна за грађане. Осим тога и неки
попут Владимира Ђукановића посланика
СНС и човека који је у врху странке су
се изјаснили против. То наравно ствара
забуну у бирачком телу СНС – „да ли смо
за или нисмо“. Тако млитава кампања ЗА
и гласови против из владајуће коалиције
говоре нам да су промене Устава наметнуте
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од стране ЕУ и да их власт одрађује али преко
воље. То значи и ако успе и ако не успе они ће
рећи „воља народа“ при том ће у другом случају
одахнути јер се одлаже евакуација државе из сфере
правосуђа и легализација мешања капитала и
странаца у правосудни систем.

уколико су ЗА а нити да се замере страним
амбасадама уколико су ПРОТИВ. Но како је
генерално лоше игнорисати друштвена питања
а нарочито референдуме, они су се поделили –
тако су неки заговарали бојкот а други излазак и
гласање ПРОТИВ (без обзира због чега).

При том „савете“ Венецијанске комисије не
поштују ни земље Запада у којима је и даље честа
пракса да скупштина или извршна власт имају
директан уплив у избор судија и тужиоца. Уколико
искључите парламент из избора судија долазите
до тога да ће се пресуде доносити у име народа
али мимо утицаја јединог представничког тела
свих грађана Србије.

Наспрам власти која води млитаву кампању
ЗА и грађанске опозиције која је у конфузији су
патриотске снаге које су готово све изашле са
ставом „изађи и гласај НЕ“ променама Устава.
Овде су различити мотиви и аргументи – неки су
ПРОТИВ јер се овим променама губи суверенитет
у области правосуђа, док је другима у првом плану
недемократска процедура промене Устава без
одговарајуће јавне расправе и концензуса кључних
политичких актера.

Kакав је став опозиције око
референдума?

Начелно су сви против референдума јер би
у противном свако ко би рекао да је ЗА био
дискредитован оптужбом да ради за власт. Прво
су у политичком блоку грађаниста били затечени
ребусом који гласи „ако сте ЗА ви сте за власт, а
ако сте против ви сте против европских промена
Устава“. Прво решење за коалицију Ђилас –
Јеремић је био бојкот и игнорисање. Тиме неће
ризиковати ни да испадну лажна опозиција

На ставу НЕ је највише профитирао лидер
Двери и председнички кандидат Бошко Обрадовић
који је прилично рано кренуо у кампању „одбране
Устава“ и наметнуо се на друштвеним мрежама као
жесток критичар референдума. Он је дефинисао
тај опозициони и десни поглед на референдум:
„Има ли веће мотивације за излазак на референдум
од могућности да уједињена опозициона јавност,
свако из свог разлога, гласа против Вучићеве
власти и промена Устава које нам намећу“. Против
референдума је и председник Демократске
странке Србије (ДСС) и кандидат за председника
Србије Милош Јовановић.
Осим тога око овог питања је дошло до
концензуса међу патриотски оријентисаним
странкама што ће поправити њихову видљивост
и ојачати њихов рејтинг. Видевши то неки из
грађанског „сектора“ су то схватили па су се
покушали придружити тој кампањи посредно
преко људи који су из врха али нису лидери
странака, што значи и даље настоје да се не замере
моћним амбасадама.
Заиста је најглупљи став око референдума
да „он не постоји“ па да га као нешто негативно
игноришу што је био став Ђиласа и његове странке
ССП а при том се не прецизира што су против
већ се све своди на општа места типа „начин
који није прихватљив“ и због „много примедби“
њима блиског нво сектора и „струке“. Но поред

конфузног става који су имали Јеремић и Ђилас
њихови људи су се укључили и у кампању „изађи и
буди против“. Све је то било по оној „кад не знаш
шта ћеш а ти гласно и безвезе“. Лутовац је био још
смешнији због става да би излазак на референдум
разводнио пажњу и енергију опозиционих бирача
па је зато ставио референдум на „ignore“.
Да није све тако бесмислено и конфузно
јавио се и „глас разума“ на грађанском делу
спектра бивши председник Тадић који је позвао
опозицију да заједнички изађе на референдум и
заокружи НЕ. То је и једино исправно и корисно
за опозицију – да има став и да тај став заступа
јединствено. Да би Борис Тадић ипак опстао на
„европском путу“ он је критиковао промене Устава
са грађанске стране то јест да се референдумом
омогућава додатни утицај власти. Што наравно
није тачно али пошто је мало коме јасно шта се
око референдума дешава можете испалити било
какву теорију завере без ризика да вас „провале“.
Све у свему владајућа коалиција одрађује
невољно посао за референдум који нам намеће ЕУ
а притом би им пао камен са срца да референдум
не успе. Са друге стране опозиција је пропустила
још једну шансу да има став и буде јединствена
због страха од тога шта ће рећи опозиционо
тврдо језгро са друштвених мрежа или пак моћне
амбасаде. Нарочито у том контексту наивно звучи
тврдња неких који заговарају „изађи и реци не“
попут Радуловића да је референдум некакав
Вучићев Стаљинград и да се на њему он може
рушити или барем ослабити. Да су којим случајем
Вучић и СНС водили агресивну кампању „за“
пораз на референдуму (што је тешко замислити
без цензуса) би им нанео одређену политичку
штету али ни тада она не би била таквих размера
како се надају неки у опозицији или прецизније
како „ложе“ своје активисте и бираче да је
референдум могућа прекретница. То је апсурдно
и стога што већина грађана, или не зна шта је
се у Уставу заправо мења, или ако им је и јасан
садржај промена, нису свесни како то утиче на
њихов живот.
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Патриотски део опозиције и део опозиције
који је одавно најављивао излазак на изборе
је први истакао кандидате. Патриотски блок
окупљен око Двери је кандидидовао Бошка
Обрадовића. Јовановић ће највероватније
бити кандидат коалиције НАДА. Са неколико
кандидата сличног патриотског профила се
фрагментира и тај део политичког спектра
што није корисно ни за «патриотске снаге» а
ни генерално политичку сцену којој је овај део
потребан да би била комплетна. Излазак са више
листа и више кандидата само збуњује бирачко тело
«патриотске Србије» и у принципу одговара како
владајућој коалицији тако и коалицији око Ђиласа
јер остају без озбиљне конкуренције са те стране.

Предизборна кампања
без кандидата

Пише:Жељко Ињац

Председнички, Београдски и највероватније парламентарни избори се очекују
почетком априла 2022. године. Иако се тачно не зна који ће све избори
бити расписани нема много дилема и варијанти – све у свему биће избора
«довољно» и биће почетком априла. За власт нема много дилеме ко ће бити
кандидат за председника. Евентуална непознаница је носилац листе за
Београдске изборе између два или највише три кандидата (Брнабић, Шапић
и Весић). Могуће и неко четврти јер је то већ устаљена Вучићева пракса да
кад има јаке кандидате за неку функцију, узме некога «са стране» ко неће
изазвати суревњивост унутар странке, попут садашњег градоначелника
Београда (коме узгред не могу да се сeтим имена).

О

позиција је, овај пут, и онај бојкоташки
део, најавила излазак на изборе и на томе
се отприлике завршила предизборна кампања
опозиције. Бивши бојкоташи нису успели да
објасне својим присталицама шта се то у изборним
условима променило да су они од бојкоташа који
не признају систем постали «легалисти». Заправо
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је реч о томе да је стигла порука са Запада – «идите
на изборе да би могли да вас подржимо чак и око
негирања изборних резултата ако буде потребно».
Тешко би било очекивати да су они онда изашли
у јавност са причом «ми не би на изборе али ето
рекли су нам да идемо».

По медијима се спекулисало и да ће Народна
странка Вука Јеремића кандидовати генерала
Поноша. То је касније полудематовано па се
Понош и разишао са Јеремићем због тога.
Но ако Јеремић и Ђилас иду заједно а за сада
изгледа да иду, није јасно ко је њихов кандидат
за председника и ко ће бити носилац листе. Од
кандидатуре су како изгледа сада одустали Драган
Ђилас, Зеленовић, Мариника Тепић, владика
Григрије, Вук Јеремић и у владајућој коалицији
Ивица Дачић. Једном речју «стари политичари»
нису спремни да ризикују да изгубе трку а нових
који би се наметнули као озбиљнији кандидати
још нема.
Борис Тадић бивши председник Србије
марљиво обилази Србију уздуж и попреко у нади
да ће стећи симпатије и присталице и оформити
одборе за предстојеће изборе. Његова слава као
бившег председника Србије још није потамнела
а подршку може да очекује у бројним фракцијама
ДС и из њих насталих странака. Он би био и
најбољи кандидат грађанске Србије али га његови
бивши пулени Јеремић и Ђилас не подносе. Но
Тадић без њих нема партијску инфраструктуру,
медијске капацитете и финансирање кампање а
они без њега немају озбиљног кандидата који би
могао ући у други круг председничких избора.
Кога ће они истурити као кандидата још се не зна
али се зна да то неће бити Тадић. Зли језици кажу
да су Тадића већ 2012 рушили његови сарадници
који су му хтели видети леђа па је тешко од њих
очекивати да га «враћају у игру».

Новинар Шкоро је излетео са самокандидовањем на једној корпоративној телевизи-ји,
што је изазвало негодовање Ђиласовог дела
опозиције. Но убрзо се и то смирило. Заправо све
се толико смирило да се стиче утисак да грађанска
опозиција окупљена око Ђиласа можда ипак неће
изаћи на изборе са својим кандидатом. До априла
је практично остало пар месеци а у грађанској
опозицији се још увек не зна ко је тај човек, са
ССП постера, који ће да буде кандидат. Зна се
само толико да је човек. Можда ћемо име тог
„човека“, под условом да ипак није жена, сазнати
тек 1. априла.
Занимљива инсајдерска вест стиже из редова
опозиције. Наиме, на интерном гласању опозиције
за градоначелника Београда који је организовала
редакција једне телевизије је победио Горан Весић
на изненађење самих гласача. Што заправо указује
да ни самој опозицији још увек није јасно кога би
истакли за носиоца листе за Београдске изборе
а да је прихватљив свима подједнако и да улива
поверење. То наравно говори и да је Весић постао
прихватљив опозицији, барем онолико колико и
владајућој коалицији. Или другачије речено да
им је ушао у бирачко тело и да тешко могу да му
парирају са јаким кандидатом.
Ово недефинисано стање у опозицији, то што
још увек не истичу кандидата за председничке
и градске изборе, највише ће оштетити саму
опозицију. Опозиција износи аргументе типа
„нећемо да објавимо ко су кандидати, да
режимски медији не би имали простора да их
развлаче и блате“. То је наравно само алиби за
очигледну неспособност да се уједине рецимо у
две колоне – грађанску и националну и да иду са
два препознатљива кандидата који могу добити
значајнију подршку на изборима. Неспособност
да се створи барем привид јединства кроз
кандидовање пар људи умањује могућност, у
свакако ограниченом временском периоду, да
се ти кандидати боље и јасније представе свом
гласачком телу и евентуално апстинентима. Тиме
се појачава предност коју има владајућа коалиција
која наступа у блоку и која ће имати једног
кандидата – а зна се већ којег.
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Стефановић – политички
јапи који је пожелео да
буде Вучић

Ш

та је то што овог политичара држи
у најужем политичком кругу двојке?
Јака залеђина или интелектуална супериорност?
Очигледно је да правила по којима он делује
нису позната свима, да мистичност његовог
поступања интригира комплетну ширу јавност.
Шта то он поседује као врлину када је способан
да поред јасних оптужби за плагирање диплома,
прислушкивања председника државе, афера
Kрушик (и сигурно још једну малу гомилу
нејасних ситуација које никада званично нису
одбачене) господин Стефановић ипак заузима
позицију једног од најбитнијих политичких играча
у влади Србије.

FOTO:SCREENSHOT

Свакако одговор није једноставан и добар
део морамо преписати контактима које је
целоживотно скупљао у Србији и ван ње а пре
свега на београдском асфалту. Нама, који нисмо
одрастали у „блоковима“ на Новом Београду, неке
приче из 90-тих никада неће бити у потпуности
јасне. Али, оно што сви знамо јесте да је такав
живот обликовао генерације са мистериозним
велом правила само њима познатим.

Kолико год да је афера повезивано са тренутним
министром одбране, Небојшом Стефановићем, ниједна
га до сада није коштала ни главе, а ни министарске
столице. Чак ни сукоб са сопственом странком која
га је одстранила са позиције првог човека београдских
напредњака. То значи и да опстаје и поред сукоба са
шефом странке који је и шеф државе.
Пише:Љиљана Радун
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Његов медијски наступ је прорачунат, хладан
и прецизан у тој мери да му чак и лапсуси делују
планирано. Неко ће рећи да је то штреберски
наступ а други да је то маска за превејаног
покераша. Његов, да се најблаже изразимо, не баш
мужевни приступ ствара имиџ лепо васпитаног
младића (иако он то по годинама више није). Увек
углађен, али сведено, прецизан и без емоција он
делује као благонаклон и одмерен мушкарац који
нема мачо стил.
На Балкану је то посебно специфично. Наше
поднебље је у сваком смислу Латино Еуропа.
Дубоко усађено веровање нашег народа јесте
да, ако је нешто страствено реакција мора
бити искрена. Овде је страст постала синоним
за веродостојност и искреност. Јавност воли
страствен перформанс. Није довољно освојити
олимпијско злато, мора да се види која суза и чути
дрхтав глас. Постоје реакције које су исконске и
као такве су доживљени као сува истина. Међутим,
дипломатија и политика не функционишу по том
правилу. Наши политичари су изучавали технике

глуме како би јавности презентовали страст коју
народ жели да види. Kод Стефановића је све
супротно.
Утицај из сенке је његов стил. Мистерија је
његов имиџ. Интелектуална надмоћност (права
или фингирана) је његова аутентична моћ.
Kонтакти и везе свих врста су његово оружје.
Он прави јаке и трајне мреже утицаја у земљи и
иностранству док се други проводе по кафанама
или егзотичним дестинацијама. Он је систематичан
у прављењу мрежа и неговању савеза. Он је налик
на пословног човека који држи реч и коректан у
односима. Све је то овде на Балкану у дефициту.
Док се на нашој јавној сцени политичари
брину шта мушки део популације види код њих
и да ли су коначно добили примитивну позицију
алфа мужијака (аутентичног или фејк мање је
битно), Стефановић, бивши министар полиције
а сада одбране који покушава да се „одбрани“ је
иако не баш мужеван добијао женске симпатије
како млађих жена као симпатичан лик тако и
старијих као „зет кога би свака мајка пожелела“.
Без праве политичке харизме балканског вође он
је гајио имиџ „доброг момка из комшилука“. Да
ли ће такви политичари који желе да буду по мало
јапији а по мало метросексуалци бити будућност и
овде. Веорватно да, али је питање да ли је време за
мушкарце који нису хомо балканикуси већ фини
дечаци и елегантни интелектуалци који решавају
проблеме са три клика већ дошло и у политици.
Kао мушкарац, ниског раста за наш стандард,
морао је на Балкану да научи како да функционише
међу класичним сировим мушким перформансима
моћи. Верујем да је то савладао у основној школи.
Рано је научио да може да победи друге својом
социјалном интелигенцијом и упорношћу у
достизању циљева. Он је хтео да буде кул лик из
основне школе који је довољно интелектуалан
да никада не каска, али не превише да би био
окарактерисан као штребер. То је за балканке
прилике ипак било премало за поштовање међу
мушком публиком али је могао добити симпатије
девојака као „фин и културан дечко“. Он је
представник јапи генерације која је у српском мачо
окружењу дефинисана као штреберска и љигава.
15
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Но он као такав је био спреман за политичку
трку после 2000-тих. Они који су били фајтери и
соло играчи су се истрошили и потонули. Простор
су заузели корпоративни играчи који праве савезе
и плету мреже утицаја. Животни стил који је
изградио или који је њега изградио а који значи
избегавање отвореног конфликта и поштовање
хијерархије га је учинио једним од најуспешнијих
политичара последње деценије. Он је човек који
не делује на прву лопту већ из сенке постепено
припрема сцену за својих пет минута. Зато што
није био класични мачо већ јапијевски тип њега су
многи потцењивали што је њему давало додатну
предност у односу на конкуренцију. Научио
је, што овде мало мушкараца зна, да чека, да
стрпљиво чека, да трпи и да искористи прилику
која му се коначно укаже. Научио је колико је
тежина и битност речи које не изговара већа од
оних које одзвањају по свим медијима.
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против кога се окрене.
Овакав тип људи су идеални други људи, они
који су у сенци и који „решавају проблеме“ тихо и
ефикасно. Њих алфа лидери потцењују и верују
да им нису конкуренција. Но кад су дуго у тој
позицији могу лако постати склони да пожеле
место лидера или барем да имају такву количину
моћи да могу контролисати „броја један“. Управо
се то и десило у односу Вучића и Стефановића.
Тренутно је актуелна покерска партија за позиције
моћи где је број један одлучио да изолује броја два
због превеликих амбиција и да му скреше крила.
Но као неко ко игра позадинске игре Стефановић
не иде у отворен сукоб већ настоји да што дуже
опстане и да направи себи одступницу. Kако ће
се ово завршити сви би хтели да знају али је јасно
да је ово најјача политичка партија покера која се
данас игра на домаћој политичкој сцени.

Већина савремних жена, са једне стране,
цени овај тип „лајт“ мушкарца јер он нема ону
примитивну сексистичку позу која је постала
заштитни знак балканског мушкарца. Женама
генерално прија што овај тип мушкарца види само
особине и снагу коју не везује за пол.

Јеремићева Народна странка је крајем децембра донела
Декларацију о реваншизму, у којој је обећала доношење
Закона о лустрацији. Пре њих су већ спремљене законе
објавили и Покрет слободних грађана и Странка слободе
и правде. Странка “народњака“ је обећала и забрану рада
политичким странкама и организацијама, и забрану
вршења позива и делатности појединцима.

Чак, као благи феминиста, уме да препозна
истинску снагу жене и то користи за своје циљеве.
Овакав тип мушкарца може да буде одличан
партнер савременој снажној жени, којим год да
се она послом бави. Он за балканске прилике
феминизиран и тражи јаку мушкобањасту жену.
Он може бити чак и муж „шефице подземља“. Тај
начин вредновања женске снаге је оно што ће му
дати крила.
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Пише:Зоран Грбић
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Ипак, оно што такође знамо јесте да ће овај
тип мистериозног мушкарца, који никада не
показује све карте, најлакше променити тим за
који игра. Иако је његова лојалност солидна он
је лојалан само себи и у борби за моћ може лако
да пређе границу. Исто тако неће допустити
да буде пуштен низ воду. Kаквог кеца у рукаву
има никада не можемо знати, али можемо бити
сигурни да увек има јаке карте. Његова стратегија
преговарања није само на основу интелектуалног
и организационог капитала који доноси тиму за
који игра, већ и какву штету може направити оном

Лустрација по опозицији

Код нас заговорници лустрације, ваљда да
би оправдали своју намеру, обично помињу
како је то латинска реч и део римског законика.
Што наравно није тачно. Лустрација је први пут
спроведена након пада гвоздене завесе, у Чешкој
и Пољској. Од тад је такве законе донело укупно
шест држава и пет бивших совјетских република.
Не више од тога. Сличан закон, или закони,
су вероватно донети и у послератној Западној
Немачкој. Али то је све. Није то неки уобичајени

правни акт који се доноси кад неком падне на
памет.
Добро је што опозиционе странке најављују
обрачун са криминалцима, и што гласачима
обећавају да ће ићи у затвор свако онај ко се
огрешио о закон. Али добар је обичај да се то
обавља кроз институције система. Онај ко је крао
да иде на суд, па у затвор. Значи, не морају да се
праве револуционарни трибунали, гиљотине и
17
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шоу јавних погубљења за народ. Не мора да се од
реваншизма прави морални узор.
Опозиционе странке би изрекли забрану
обављања јавне делатности на период од пет до
двадесетпет година, што је вероватно супротно
сваком праву, од Рима до данас. Кад једном
одслужите казну, ко може да вам забрани да
живите слободан живот? Покрет слободних
грађана чак предлаже и “скраћени поступак
лустрације“ у предизборним ситуацијама. То је
ваљда оно “по кратком поступку“, кад се нема
пуно времена за дугу судску причу са политичким
противницима.
У Јеремићевој странци планирају и “одузимање
националних телевизијских фреквенција емитерима који су прекршили стандарде објективног
и истинитог извештавања“. Једино што нису
објаснили шта ће бити мера тога, и ко ће бити
тај ко ће да мери и процењује ко је објективан а
ко није.
Најзанимљивија је њихова дефиниција кршења
људских права. Кажу да су то (поред осталог) све
што је “изазвало стање страха или узнемиреност,
физички или духовни бол, јавно понижење или осуду,
или је угрозило живот или здравље, у прошлости,
или би до неке од таквих последица могло довести
у будућности“.
То у теорији значи да би свако од нас могао
да одабере омраженог политичара, функционера,
посланика, судију, амбасадора (…) и да изјави
како је његово понашање у нама изазвало страх
или узнемиреност, или да би неки душевни бол
могао да се деси у будућности. Некад, за годину,
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две, пет можда. И онда би Врховни Инквизитор
Досовског Револуционарног Суда морао да
поступи по Декларацији о реваншизму и покрене
поступак. На крају, није ни важно да ли ће осуђени
бити и окривљен, његово име ће се свакако наћи
у новинама и на стубу срама. А то и јесте циљ.
Јеремић каже да је Закон о лустрацији “једна
од окосница политике Народне странке“, и то је
баш јадно. Не зна се да ли је јадније то што им
је најважнија освета, или је јадније то што тиме
показују да немају политику, или је од тога јадније
то што имају тако мало поверења у себе, да мисле
да ће владати само ако уклоне све друге. Или је
можда најјадније то што они стварно верују да
ће бити могуће донети такав закон у Србији.
Да би донели такав закон, они би морали да
имају убедљиву, апсолутну па и више од тога,
већину у Парламенту. Други услов би био да се
сви колективно вратимо у двадесети век и крај
деведесетих, па да се заједно правимо блесави.
Зато што то Европа (па и неке друге силе) у
двадесет првом веку то неће дозволити. То може да
се измашта само у балонима од сапунице у којима
живе такви лидери.
Намеће се питање како је могуће да само бившим
странкама ДОС-а пада лустрација на памет? Кад
год нису на власти, маштају о томе да укину друге.
Како је могуће да њима нико није забранио јавни
рад? Свима онима који су покрали од 2000. до 2012.
године, који су омогућили да се покраде државна
имовина, који су дозволили да се покрајина
одвоји, који су продали наоружање војске, који
су ослобађали терористе из затвора…. Уместо да
се стиде онога што су радили, или онога што су
дозволили да се ради, они данас маштају о томе
да другима намећу стид.
Има један много старији закон од лустрације.
Остракизам, из старе Грчке је могао да се примењује и код нас. Појединци из старог ДОС-а су
га већ применили на себе. Иако су некад били
свакодневно у медијима, данас их нема нигде.
Узели су неки новац, колико је ко могао и умео,
и сад више нема разлога да се праве важни у
политици и замлаћују грађане. Није пристојно.
Парадоксално, они су испали најпоштенији део
досовског режима.

БАЛКАН
ФОКУС
ФОКУС МАГАЗИН
МАГАЗИН

Рио Тинто одлази из
Србије

БАЛКАНСРБИЈА

Да ли је Рио Тинто, или прецизније пројекат вађења
литијума у Србији, постао најзначајније политичко
питање? Судећи по истраживањима јавног мњења, по
реакцијама на друштвеним мрежама и по очекивању
опозиције да на тој теми „руши Вучића“ јесте
најосетљивије политичко питање тренутно. Са једне
стране се опозиција наивно нада да на „Рио Тинту“
може срушити власт што се већ показало као илузија
а са друге стране је наивно очекивање владајућих
структура да је то само тренутна тема и да могу са
тим изађи на крај „само да избори прођу“.
Пише:Бранко Радун

Р

ио Тинто неће срушити ову власт, осим
ако она не крене грубо да се супротставља
у овом моменту доминантном ставу о штетности
експлоатације литијума и о деструктивним
последицама рада Рио Тинта. Исто тако неколико
месеци до избора ову тему неће довести до
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заборава ове теме, јер су ствари отишле превише
далеко да би се лако или брзо вратиле у лежиште.
Посао државе је да штити грађане од криминалног деловања мултинационалних компанија,
а посао грађанског активизма је да подсећа
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„Рио Тинто” – лажна
нада за опозицију и
бреме за власт

власт да није богом дана већ изабрана да штити
интересе народа – и да јој мандат траје док штити
свој народ. На жалост, неки чланови владе се
више брину за интересе великих компанија но за
интересе земље и народа, а исто тако опозиција
и активисти ову тему злоупотребљавају због
личних и страначких интереса, што ствар додатно
компликује. Нити поједини чланови владе треба
да се понашају као лобисти страних компанијa,
нити еколошки активисти треба да буду пиони
у политичком обрачуну опозиције и власти. При
том ако се следе токови новца види се интересна
условљеност и оних који су упорно ЗА и оних који
су агресивно ПРОТИВ.
У Српској јавности месецима влада оправдана
бојазан од тешких еколошких последица због
најава о отварању рудника литијума код Јадра,
следеће године. Литијум се данас углавном
добија из подземних сланих језера у такозваном
литијумском троуглу у Јужној Америци и из руде
у Аустралији. Ризици по животну средину су врло
велики јер су и процеси екстракције различити за
ова два типа извора.
Стравичне слике девастације околине при
производњи литијума најчешће су везане за
производњу литијума из подземних сланих језера,
али и производња из руде носи своје ризике.
Копањем руде настају типична загађења прашином
која садржи силицијум, а најкритичнији део
процеса производње литијума из руде је приликом
концентровања и екстракције литијума када се
додају киселине и после чега остају отпадне воде,
отровна шљака. Они се складиште у базенима
који могу да процуре или пукну – а отров доспе
у подземне воде и реке. Српски jадарит је руда,
дакле сви ризици везани за производњу литијума
из руде треба да буду у фокусу што се тиче
опасности за наше земљиште.
При томе, јадарит је вулканско-седиментна
руда, за разлику од других средина из којих се
вади литијум попут Аустралије, и то би, по свему
судећи, био први рудник тог типа у свету. Зато се
прича о нашим стручњацима који са стручњацима

из Аустралије, где је „Рио Тинто” на домаћем
терену, раде на изради овог новог процеса
производње литијума из јадарита. Какве ће
последице по животну средину овај нови процес
производње литијума донети, нико са сигурношћу
не може рећи јер има премало искуства са тим.
У Немачкој је осмишљен карбон-негативан
систем нанофилтрације литијума из подземних
минералних вода, који уопште не загађује природу,
али то код нас вероватно није применљиво, јер је
јадарит руда.
Цене литијума су доживеле пик 2018. али су
због ковид кризе, пале и сада се опорављају са
растом производње, али још нису достигле ниво
из 2018, чему доприноси и велики раст производње
литијума у свету.
Литијум је свакако једна од кључних сировина
у складу са глобалним циљем достизања карбонске
неутралности, по Париском споразуму и
најновијем споразуму ЦОП26, и зато ће му цена
временом највероватније даље расти. Зато је и
толико битан – није реч само о профитабилној
руди већ и о томе да је он од стратешког значаја.
Чињеница да смо трећа земља у Европи и
дванаеста у свету по резервама литијума, иза
Немачке и Чешке, сигурно се сагледава као
значајан потенцијал за привредни раст Србије,
али се мора строго пазити колика би била штета,
то јест да не буде већа од користи.
„Рио Тинто”, „Циђин” и читав низ нафтних
и рударских мултинационалних компанија,
небројено пута су довели до уништења разних
екосистема, тешких обољења код локалног
становништва, што је у најбољем случају
последица криминалног немара, а често је било и
предумишљаја, у трци за профитом. Рачунати на
њихову савест у заштити животне средине исто
је као када бисмо поверили вуку овце на чување.
Волео бих да верујем да ће последица негативног става јавности о „Рио Тинту” чији су
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продукт и протести бити брана која ће зауставити
отварање рудника литијума, никла итд., али
искуство нам говори да ниједна влада од 2004.
године није одбила мултинационалне рударске
компаније, колико због профита који долази,
толико и због лобистичке моћи тих компанија,
које ако се заинате могу да организују и промену
власти. То при том није само тако у Србији већ и
у Европи и у свету.
И шта нам онда преостаје? Шта је успешна
пракса у спречавању да ове компаније униште
природу? Компаније раде за профит, и зато су
спремне на све, што се небројено пута показало,
а зауставља их искључиво цена коју ће платити за
почињени злочин. Зато се морају увести закони о
заштити животне средине преписани од Немаца,
Норвежана или Швеђана нпр., где никоме од
ових компанија на памет не пада да загађују, из
простог разлога што ће толико платити да им се
не исплати. Са друге стране подизање нивоа рудне
ренте би подигло суму новца који би остајао у
нашој земљи.
Исто тако постоји проблем у комуникацији.
Сама компанија Рио Тинто није много марила
за ставове јавности па је тек у последње време
(дакле прекасно) направила некакву промотивну
кампању која не доноси промене у ставовима
јавности (чак је додатно иритира). Са друге
стране власт се поставила прилично уздржано
уз поједине иступе ресорним министара који
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су у неким моментима деловали «све је у реду
нема никаквих проблема и сл.» или «ово је
политичка манипулација опозиције» што никако
није помагало јавности да се информише и да се
умање страхови. На крају али не и најмање битно
антириотинто кампања се показала као једина
успешна кампања опозиционих и еколошких
групација. Штавише ова тема је успела да уједини
и леве и десне, и грађанске странке, еколошке
покрете и патриотске кругове. Последица тога
је да једна дуготрајна кампања којој са друге
стране није било адекватног одговора је довела
до тога да је анти-риотинто став у великом
делу јавност зацементиран. Нетранспарентно
деловање мултинационалне компаније и рада
министарстава са једне и агресивна кампања која
барата са гласинама и полуистинама је довела до
тога да је данас експлоатација литијума важније
питање од економије, незапослености или статуса
Косова.
Дакле, посао државе је да штити грађане
од криминалног деловања мултинационалних
компанија, а посао грађанског активизма је да
подсећа власт да није богом дана већ изабрана
да штити интересе народа – и да јој мандат траје
док штити свој народ. Нити поједини чланови
владе треба да се понашају као лобисти страних
компанија нити еколошки активисти треба да
буду пиони у политичком обрачуну опозиције и
власти. Но, нажалост то нама као знак друштвене
зрелости није лако достићи.

Британски ГАРДИЈАН
против РИО ТИНТО:
Прошлост Рио Тинта баца
сенку на наде Србије у
литијумску револуцију
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Људи у долини Јадра страхују од еколошке катастрофе
јер Европа врши притисак на самоодрживост у
технологији батерија
Извор: www.theguardian.com
Пише:Наташа Станојловић
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Знак батерије, која трепери опасно празна,
помаља се изнад погледа на земљин глобус виђен
из свемира. „Зелене технологије, електрични
аутомобили, чист ваздух – све то зависи од једног
од најзначајнијих налазишта литијума на свету,
које се налази управо овде у Јадру, у Србији“,
најављује наратор храпавог гласа. „У потпуности
разумемо вашу забринутост за животну средину.
Рио Тинто спроводи детаљне анализе, како бисмо
сви били сигурни да пројекат Јадар развијамо у
складу са највишим еколошким, безбедносним и
здравственим стандардима“.
Рефлектована у дневним собама у земљи на
каналу јавног сервиса РТС, блазирана реклама
приказана непосредно после вечерњих вести,
завршава се сликама умирујућих научника и
утешеног младог пара који хода у залазак сунца:
„Рио Тинто: Заједно имамо шансу да спасемо
планету. ”
Заокрет ка еколошком спасиоцу и бастиону
транспарентности је можда мало вероватан
наратив за Рио Тинто, другу по величини светску
корпорацију за производњу метала и рударства.

Током своје скоро 150-годишње историје,
англо-аустралска мултинационална компанија,
која је остварила профит након опорезивања од
10,4 милијарде долара (7,3 милијарде фунти) у 2020.
години, суочавала се са оптужбама за корупцију,
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деградацију животне средине и кршење људских
права. Тренутно се бори против грађанске тужбе
америчке Комисије за хартије од вредности која
оптужује компанију за превару у пословању са
угљем у Мозамбику. То је уследило након казне
од 27,4 милиона фунти 2017. од стране британског
финансијског надзорног органа због кршења
правила о обелодањивању и транспарентности.
Извршни директор компаније Рио Тинто
за руду гвожђа, Сајмон Трот, признао је раније
ове године да компанија „није поносна на своју
историју“ у свом руднику Маранду у Западној
Аустралији, где је стотине древних артефаката
бачено на депонију смећа. Прошле године,
тадашњи извршни директор је дао оставку након
што је компанија намерно дигла у ваздух древну
пећину, једно од најзначајнијих аустралијских
археолошких истраживачких локалитета, где су
постојали докази о 46.000 година непрекидне
историје континента.
Овог лета компанија је коначно пристала,
после деценија апела, да финансира „процену
утицаја на животну средину и људска права“ свог
бившег рудника бакра и злата у Пангуни, у Папуи
Новој Гвинеји, где се тврди да је бачено милијарду
тона рудничког отпада у делту реке Каверонг-Јаба
која наставља да изазива катастрофалну штету.
То је забрињавајућа историја. Један критичар
је рекао да се Рио Тинто може посматрати као
„дете плаката за корпоративне малверзације“. Али
за руководиоце Рио Тинта будућност је такође
разлог за забринутост упркос тренутном великом
профиту. Цена акција је под питањем. Цена
гвоздене руде је под притиском масовне кинеске
производње. Скандали у Аустралији довели су у
опасност њену будућу експанзију, а управљање
великим рудником бакра у Монголији нашло се
под тешким критикама.
Управо у том контексту, компанија је запала
за око у светском налету за декарбонизацију и
тежњама Европске уније за самодовољношћу
сировинама како би остварила своје климатске
циљеве.
Рио Тинто је у јулу најавио да ће уложити 2,4
милијарде долара у пројекат у долини Јадра, у
западној Србији, изнад планина Цер и Гучево, у
изградњу, како каже, највећег рудника литијума

у Европи и једног од највећих рудника литијума
у свету – на еколошкој локацији.
Компанија процењује да ће током очекиваног
века трајања рудника од 40 година произвести
2,3 милиона тона литијум карбоната за батерије,
минерала који је критичан за велике батерије за
напајање електричних возила и складиштење
обновљиве енергије, као и 160.000 тона борне
киселине годишње, неопходне за опрему за
обновљиву енергију као што су соларни панели
и ветротурбине. Рио Тинто се може похвалити
да ће га рудник учинити једним од 10 највећих
произвођача литијума на свету и могао би
да произведе довољно за више од милион
електричних аутомобила годишње, од чега се
очекује да ће годишња продаја скочити са 1,2
милиона возила у 2017. години на најмање 23
милиона 2030. године, према Међународној
агенцији за енергију.
ЕУ, са којом Србија има споразум о придруживању који олакшава трговину и региона-лно
финансирање, увози сав свој литијум за батерије
изван Европе.
Почели су разговори о снабдевању водећих
немачких произвођача аутомобила. Четири
транспортна контејнера од 40 стопа (око 12.192
метра) са инфраструктуром за фабрику за прераду
литијума испловила су за Србију из Аустралије.
Пројекат узима замах. Али узнемирени и гневни
активисти, укључујући хиљаде демонстраната
који су последњих месеци изашли на улице
српских градова Лознице и Београда, кажу да
су сведоци несреће која се одвија у „житници“ у
земљи, одговорној за око петину укупног броја
пољопривредне производње Србије, постављајући
питања о чудним партнерствима која се стварају
у вртлогу зелене револуције и, да ли су научене
лекције о потрошњи и производњи које су
учиниле транзицију ка декарбонизованом свету
тако хитне. Недостаци у српској демократији
додатно изазивају забринутост око тога да ли се
чују гласови оних који су на првој линији фронта.
Прошло је 17 година откако су геолози Рио
Тинто случајно открили литијум, сребрнобели
алкални метал, у једној од две бушотине у пољу
кукуруза у долини Јадар. Тим је тражио борате,
који се користе у ђубриву и грађевинском

материјалу, али је пронашао нешто неочекивано:
борате и литијум у једном минералу, комбинацију
која ће касније добити име јадарит, по долини
Јадра.
Маријана Петковић, 47, учитељица, живи са
супругом Небојшом (49) и две ћерке у Горњим
Недељицама, једном од девет села која ће бити
највише погођена планираним рудником. Сећа се
дана када су стигли људи из Рио Тинта. „Они су
узимали узорке и били су ту све време. Упознали
смо их, били су позвани на кафу, ручак, за светиње
и локалне догађаје – били су Срби”, рекла је она.
„Тада су причали о малом руднику, 20 хектара,
и да никада нећемо ни знати да је овде. Током
наредних година, Рио Тинто је почео да даје
донације у локалне сврхе. Горњенедељичка школа
добила је средства за реновирање учионица. Клуб
фудбалске репрезентације добио је нови кров, а
пољопривредницима су понуђени ваучери за скупу
пољопривредну опрему. Било је чак и готовине
за божићни базар међу 107 донација подељених
од 2003. године, укупне вредности од 608.807
долара (451.034 фунти). После годину-две, рудник
ће одједном бити 80 хектара“, рекао је Петковић.
„Онда смо у септембру прошле године добили
писма у којима нам је речено да је наше земљиште
преиначено из пољопривредног у грађевинско.
Сећам се да ме је пријатељица позвала у своју кућу
где је групу нас жена једна госпођа из Рио Тинта
питала шта желимо од рудника, које могућности
би нас могле занимати. Били смо идиоти. Нисмо
обраћали пажњу.”
Рио Тинто је саопштио да не признаје бројке
које је навео Петковић, али је признао да су
планови еволуирали. Према просторном плану
који је Влада Србије објавила у марту, зона у
опасности од слијегања простираће се на 850
хектара, величине више од 1000 фудбалских
терена.
Језгро рудника налазиће се на површини
од нешто више од 200 хектара на обали реке
Корените, притоке Јадра, а више стотина хектара
биће издвојено за депоније отпада и нову
саобраћајну инфраструктуру. Ископавање ће се
обавити испод два речна корита где је литијум
идентификован на дубинама од 100 до 650 метара.
У 2014. години, поплава Корените довела
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идентификовани ризици за постојећу фауну
у овим зонама. У периоду активног гнежђења
птица нису биле нити ће се спроводити никакве
активности“, додао је портпарол компаније.
Добијање литијума ће ипак довести до велике
штете по животну средину, стварајући 57 милиона
тона отпада током животног века рудника каменог
материјала и индустријског детрита. Просечна
потражња за водом процењује се на 6-18 литара у
секунди, или око 1,3 литара воде за сваки килограм
производа.
Што се тиче емисија угљеника, компанија на
својој веб страници каже да „предвиђа“ коришћење
обновљиве енергије. „Овакви рудници се углавном
отварају у пустињама управо због штетног утицаја
на животну средину и биодиверзитет“, каже
проф Драгана Ђорђевић, шеф Катедре за хемију
и инжењерство животне средине Универзитета
у Београду. „Угрожени су сливови река Дрине и
Саве, из којих се водом снабдева око 2,5 милиона
људи. Рио Тинто то пориче. Рио Тинто је наручио
12 еколошких студија, од којих ниједна не би била
стављена на располагање Гардијану. Компанија
је такође одбила захтеве за интервју. Али једна
студија коју је финансирала компанија, сажета
у слајд презентацији коју су добиле ове новине,
нуди увид.
Др Имре Кризманић, са Биолошког факултета
Универзитета у Београду, открио је да би покушаји

да се ублаже штете на више од 145 заштићених
врста, од вукова, преко даброва и слепих мишева,
на даждевњаке, барске корњаче, вретенца, рибе,
флору и фауну, имали веома ограничен утицај. У
презентацији је закључено да је „због очекиваних
неповратних промена у појединим екосистемима,
као и опасности од значајног угрожавања живог
света реке Јадар, Дрине и низводних водотокова,
оптимална и основна мера за спречавање
негативних последица стања биодиверзитета на
овом подручју је напуштање планске експлоатације
и прераде минерала јадарита”.
Иако пројекат Јадар још нема потребне
дозволе за градњу, у Рио Тинту су уверени да
ће српско министарство животне средине дати
зелено светло када поднесе своју процену утицаја
на животну средину (ЕИА) касније ове године.
Портпарол Рио Тинта рекао је за главни сајт:
„Скоро све врсте на овој локацији могу се наћи
у западној Србији или шире. Другим речима,
нема врста које не могу да наставе свој живот
ван ове територије, што значи да ће утицај на
биодиверзитет бити минималан.
Председник Србије Александар Вучић је у
јануару у телевизијској емисији рекао: „Немамо
море и природне ресурсе који ће нам донети
милионе. Имамо јадарит, а ја умирем од смеха кад
чујем да људи протестују због тога. Они протестују
тамо доле, у западној Србији, због Рио Тинта и

кажу да ће то бити катастрофа. Не, неће. Тамо се
неће догодити катастрофа.” Вучић је наговестио да
би то питање могао да изнесе на референдум, али
Мирослав Мијатовић из невладине организације
Подрињски антикорупцијски тим (Пакт)
брине да влада ревидира правила о таквим
гласањима. „И претходна влада и ова садашња
влада су клијентелистички према компанији и
прилагођавају законе својим потребама“, рекао
је он.
Што се тиче потенцијалне изборне претње
коју представља непопуларни рудник, у
записнику са састанка између Европске комисије
и руководилаца Рио Тинта, објављеном у складу
са законима о слободи информација, подебљано је
истакнуто да су званичници ЕУ обавештени да ће
„развој локалитета почети – од [другог квартала]
2022. – након избора у Србији (март 2022)”. Рио
Тинто каже да ће отворити 2.000 радних места
током изградње рудника и 1.000 дугорочних
позиција, дајући 1% директног и 4% индиректног
доприноса БДП-у.
Али људима који се боре против плана је
тешко да виде даље од непосредног уништења
дугогодишње заједнице и начина живота. Драган
Карајчић, 51, председник парохијског савета,
који има поља кукуруза и соје у близини места
где ће бити депонија, рекао је да је забележено
да је Рио Тинто остављао „пустиње иза себе“.
„Чак и да планирају фабрику чоколаде у име
Рио Тинто, ја се не бих одрекао своје земље“,
рекао је он. Пчелар Владан Јаковљевић (60) из
Ступинице, два километра од рударске зоне, чијих
је 400 кошница прошле године произвело три
тоне багремовог меда, рекао је да ће подручје на
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је до преливања бране у затворени рудник
угља, изливајући отровни материјал преко
пољопривредног земљишта. Рио Тинто каже да
планира да претвори течни отпад из рудника у суве
„колаче“ како би био безбеднији за складиштење.
Праве планове за ванредне ситуације за „поплаве
једном у 10.000 година“, за сваки случај.
Рудник ће подразумевати пресељење 81
домаћинства, добровољно или на други начин, и
куповину њива 293 земљопоседника. У брошури
која је кружила међу погођенима наводи се да би
експропријација кућа и земљишта била „последње
средство“. Компанија је већ откупила око 80 одсто
земљишта и имовине, за, како каже Петковић,
„нечувене“ суме, које у неким случајевима износе
стотине хиљада евра, на основу исплата од 470
евра (£ 397) по метру квадратном некретнине. Рио
Тинто нуди 5% бонуса онима који финализирају
пристанак на продају у року од четири месеца од
понуде.
У Петковићевом селу купљено је око 30 кућа.
Знајући да је њихова имовина предодређена да
буде уништена, власници чупају прозоре, врата, па
чак и кровове, остављајући пусте призоре за оне
који су се одупрли новцу Рио Тинта или им тек
треба било шта понудити. „Наше комшије су то
урадиле па смо ми морали“, каже Живана Шакић
(67), која је недавно продала своје имање.
У близини предложених радова налази се
некропола Пауље из периода 1500-1000 година
пре нове ере, највеће гробље на централном
Балкану из бронзаног доба. Рио Тинто је платио
локалном музеју археолошка ископавања и до сада
је откривено на стотине артефаката, укључујући
грнчарију, накит, алате од окреченог камена и
бронзе, керамички калем и трокраки олтар. Златко
Кокановић, 45, ветеринар, који са братом обрађује
око 32 хектара у којима се налази пет гробова из
бронзаног доба, рекао је да је одбио покушаје Рио
Тинта да закупи земљиште за ископавање. „Никад
ме неће откупити – могу само да ми га украду“,
рекао је овај отац петоро деце.
„Пројекат Јадар неће имати утицај на ову
важну локацију ни у једној фази“, рекао је Рио
Тинто. Постоје и два важна подручја за птице и
биодиверзитет, међународно призната као важна
за очување популације птица. „Али до сада нису
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коме се његове пчеле хране бити „пусто“. Ратко
Ристић, професор шумарства, лобирао је код
других из Српске академије наука и уметности
против рудника Јадар, тврдећи да је „могућа
корист за државу Србију између 7 и 30 милиона
евра годишње, док би могући приход од напредне
пољопривредне делатности у истој области био
више од 80 милиона евра годишње без загађења
или измештања”.
Петиција против рудника има више од 130.000
потписа, што је око 2% становништва Србије.
Компанија је већ морала да плати мале износе
одштете због цурења на пољима на којима је вршила
истраживања. ПАКТ је поднео кривичну пријаву
Основном јавном тужилаштву у Лозници против
компаније Рио Тинто, основане у Србији као Рио
Сава Експлоратион, тврдећи да је незаконито
одлагао рушевине те да је тиме поступио супротно
својим истраживачким дозволама и да су камиони
прелазили преко слабих мостова. Рио Тинто је
саопштио да није контактиран у вези са овим
тврдњама, а „надлежни органи су потврдили да
су активности Рио Сава Екплоратиона у складу са
важећим законодавством“. Уверавања компаније,
међутим, да ће њено пословање бити у складу са
српским и европским прописима, мало помажу
мештанима.
Док је Србија у обавези да усклади своје
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прописе о управљању водама, отпадом и
индустријским емисијама гасова са ЕУ, као део
свог пута ка придруживању, Европска комисија
је у писму адвокатима покрета против Рио
Тинта – Марш Са Дрине (Сиђи са Дрине)
написала да иако је Србија „постигла одређени
напредак у погледу усклађивања са европским
законодавством примена је још увек у раној фази“.
Лукас Беднарск, аутор књиге „Литијум:
глобална трка за доминацију батерија и нова
енергетска револуција“, рекао је да би се могао
изнети морални аргумент да би Европа требало
да сноси еколошке трошкове ископавања
литијума који јој је потребан. Тренутно се увози
из Аустралије, Латинске Америке и Кине. Али
Meadhbh Bolger, из Friends of the Earth Europe,
каже да се предвиђа да ће батерије за електрична
возила и обновљиви извори енергије повећати
потражњу за литијумом за скоро 6.000% до 2050.
године – и питао зашто се таква потрошња не
доводи у питање. „Још увек нема говора о смањењу
потражње“, каже Болгер. „Поставили смо питање
и комисија је рекла да нису у фази да могу да се
позабаве ограничењем. Разлог зашто смо дошли до
позиције где смо на првом месту је експлоатација
ресурса, превелика експлоатација, да бисмо
задовољили потребе луксузно богате и европске
индустрије… Управо то радимо поново.”
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у Украјини?
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Зашто неће бити руске
инвазије на Украјину?

Kоји би разлози могли бити мотиви руском вођству
за једну овакву ратну авантуру? Русија прихвата
постојање Украјине и украјиинске нације, штавише и
источни део Украјине који је насељен „рускоговорним
становништвом“ руски медији и руска политика не
види као Русе већ као Украјинце.
Пише:Бранко Радун

Прво треба видети како је та „хроника
најављене инвазије“ започета. Пре неколико
месеци су медији под контролом Англосаксонаца
започели „нетфликс серију“ о томе како ће Русија
напасти Украјину у фебруару. То нису били главни
медији, али се дигла прилична прашина. Но одмах
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је прича дематована од надлежних у Украјини
као неоснована. Затим је наступила пауза, па се
прича поново покренула са мало јачих медија и
уз подршку разних безбедњачких „експерата“.
Опет су били дематовани како од Руса тако и од
Европљана, пре свега Немаца који би први имали

разлога да праве панику уколико би било нечега
у тој причи.
Сад је наступио трећи најјачи талас кампање у
коме учествују и англосаксонски мејнстрим медији
и политичари. Сад су већ нацртане и мапе кретања
руске војске по Украјини што треба да надомести
доказе о руским припремама за рат. Kако то
није било довољно да убеди Русе, Украјинце
и Европљане да се спрема рат Англосаксонци
су почели и да повлаче своје особље из Kијева.
Опет су дематовани од украјинске војске,
предаставника руске државе али и од немачких и
европских политичара којима не пада напамет да
празне своје амбасаде у Kијеву.
Да ту има нечег озбиљнијег Kијев би вапио до
неба, а ни Немачка не би много заостајала, јер би у
случају руско-украјинског сукоба њена економија
а пре свега енергетске безбедност била угрожена.
Од свих најављених руских припрема за рат
имамо само маневре у Белорусији који су одавно
планирани и најављени и редовно премештање
руских трупа у близини границе. Што је још
занимљивије да се којим случајем Русија спрема
за рат са Украјином то би се морало видети и у
медијима који треба да припреме јавност (али и
војску и безбедносне структуре) за рат са Kијевом.
Нити постоји медијска хистерија која је уобичајена
кад се нека држава спрема за рат, нити имамо
аргументе на столу којим се рат представља као
неизбежан или користан по националне интересе.
Размештање натовских ракета не мења много јер
су балтичке републике исто ту на граници а одавно
су у натовским структурама.
Kоји би разлози могли бити мотиви руском
вођству за једну овакву ратну авантуру? Русија
прихвата постојање Украјине и украјиинске
нације, штавише и источни део Украјине који
је насељен „рускоговорним становништвом“
руски медији и руска политика не види као Русе
већ као Украјинце. Kремљ је одавно престао да
има амбиције да Kијев и Москва буду у једној
држави иако су вековима били. Русија само жели
да Украјина буде формално неутрална и да не
уђе у НАТО. То за сада не изгледа као опција о

којој се разматра у смислу реализације у блиској
будућности. Осим тога Путин би довео у питање
своју дводеценијску политику опрезне и прецизне
спољне политике која избегава непотребне
конфронтације нарочито са САД због којих је
чак имао и незадовољство у сопственим војним
круговима.
Руска политика генерално није експанзионистичка и хегемонистичка, чак ни на просторима
бившег СССР-а. Русија је после слома СССР-а
напустила империјалну идеју „светске силе“
и врло опрезно и прагматично вуче потезе
избегавајући одговоре на провокације. Чак је и
насилна смена власти у Kијеву (као и претходна
обојена револуција) 2014-те године која је довела
на власт антируску политичку гарнитуру изазвала
само минималну реакцију у смислу преузимања
Kрима који је ионако насељен становништвом које
себе сматра Русима и који су то на референдуму
и потврдили. Устанак у источној Украјини је
посредно подржан када је украјинска војска
кренула у етничко чишћење проруског или
руског становништва. Дакле тек у крајњој нужди
која је стварала ситуацију да се Русија суочи
са милионима избеглица и са националним
понижењем са којим ни Путин не би могао да се
носи. Све ово нам говори да Русија неће реаговати
до момента док не буде угрожен опстанак милиона
људи на простору Доњецка и Луганска који су
одвојени од остатка Украјине од 2014.
У том смислу ако би неко на Западу желео
интервенцију Русије, макар и ограничену, морао
би нахушкати Kијев да нападне отцепљени део.
И тада би та интервенција била ограничена
просторно на исток и временски само док је то
становништво угрожено. Тако да од плана уласка
руске војске у Kијев у фебруару без иакаквог
повода, аргумента или алибија представља научну
фантастику. Нарочито стога јер су и Украјинци
свесни како се неки кругови на Западу играју
са њима игре „спремни смо да се боримо се
против Русије до последњег Украјинца“. Отуда
и прилично разумне изјаве које долазе из иначе
антуруски настројеног Kијева.
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На крају – ко говори о рату или о нападу
Русије на Украјину као о готовој ствари –
англосаксонски медији. Дакле ни руски, ни
украјински а ни европски (осим оних који су
потпуно под контролом Англосаксонаца). Чак и
они медији који су прихватили ову наметнуту фејк
њуз тему иду анализом „за и против“ и углавном
долазе до закључка да рат није у изгледу. У некој
мери та ратна хистерија одговара и Русији јер је
представљају као моћну и агресивну силу која
прети Европи па то Kремљу може да помогне да
„тврди пазар“ у преговорима око цена гаса или
ситуације у Украјини, Белорусији или Kазахстану.
То и Путину помаже да на унутрашњем и
спољашењм плану обнови имиџ опасног и
способног лидера који је ето спреман да кад
пожели умаршира у Kијев.
Kоји су то кругови у англосаксонском свету
који гурају измишљени и „нацртани рат на
мапи“? Руски медији и руска обавештајна заједница је склона да оптужи америчку дубоку
државу који оструирају процес јачања америчкоруских односа и да тиме руше или одлажу дил
Бајден-Путин. То чине јер многи профитирају у
Вашингтону и Лондону на антируској хистерији
а пре свега у војноиндустријском комплексу јер
се одмах повећавају давања за одбрану у Европи
и стижу нове наруџенице за америчко оружје.
На вишем нивоу ово је начин да се дисциплинују
Европљани и Руси држе даље од ЕУ и Немачке.
На крају али не и најмање важно је да јака струја
у глобалистичкој елити има интересе у Kини и
не би желела брзу конфронтацију Вашингтона
и Пекинга. Најављени „Руски улазак у Kијев“ је
диверзија „кинеског лобија“ у Вашингтону да се
„сауроново око“ склони са Kине и врати на Русију.
Сви знају да је то време прошло, али се настоји
добити на времену.
Дакле реч је о Kини која је доживљена као
прави ривал Америке и то не само због огромних
људских и економских ресурса већ и што се
кинеска геополитичка амбиција мистерија за
Запад. Kинеска политичка елита је затворена и
нетранспарентна за западне обавештајне службе у
мери у којој је то била совјетска политичка елита у
време Стаљина. Америка настоји да одвоји Русију
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од Kине па је садашња антируска хистерија у
служби кинеске геополитичке стратегије јачања
утицаја на постсовјетском простору. Kинези
би имали мотив да са милијардама долара
финансирају антируску кампању на Западу јер се
тиме гура Русија њима у загрљај. Но не морају они
то да финансирају јер то већ раде моћни кругови
у САД који имају пословне и друге интересе у
Kини и на Далеком Истоку.
Да се спрема америчко-кинески сукоб то је
свима јасно јер кроз све изјаве америчких званичника и аналитичара се види да је Kина главни
ривал. Тако је летњи самит Г17 био потпуно у
антикинеском тону а и то је била геополитичка
позадина састанка Бајден Путин. Да се САД
спрема у сукоб са Kином нам и нису потребне
изјаве западних званичника и аналитичара то
нам показују и бројке које говоре о растућим
ресурсима Kине пре свега у економији, новим
технологијама и војним снагама.
У том будућем сукобу Америка не жели
да Kина има савезника у Русији јер ју је онда
немогуће поразити. Америци је довољно да Русија
буде неутрална. Осим тога спремни су да подрже
јачање руског утицаја на простору бившег СССР-а
који им је мање опасан од кинеског пројекта „пута
свиле“. Тако и млака реакција на улазак руских
трупа у Kазахстан или мирне реакције на већи
утицај Русије у Белорусији може да се тумачи само
прећутним договором о подели сфера утицаја са
циљем сузбијања утицаја Пекинга у Азији. Kако
другачије тумачити и ненормално благу реакцију
Вашингтона на „могући напад Руса на Украјину“
у смислу да се ту САД неће ангажовати директно
осим да ће увести санкције Русији (које је већ и
увела). Све у свему велика представа која се прави
око измишљеног „Путиновог напада на Kијев“ има
у позадини битку антикинеског и прокинеског
лобија у Вашингтону.

Бајден би требало да
прогласи даље чланство
у НАТО затвореним
Руска инвазија на Украјину и рат који би неизбежно
уследио били би катастрофа за Украјину и Русију, али
и за Европу и Сједињене Државе. То би запалило други
хладни рат, чији би победник била Кина, којој би Русија
била принуђена да се економски и стратешки окрене.
Извор: https://buchanan.org/blog/biden-should-declare-nato-membership-closed-158996
Пише:Patrick J. Buchanan
превод: Наташа Станојловић

2014. године, када је руски председник
Владимир Путин одговорио на државни удар
које су подржале САД и којим је збачен проруски
режим у Кијеву окупацијом Крима, председник
Барак Обама није учинио ништа. Када је Путин
помогао сецесионистима у Донбасу да заузму
Луганск и Доњецк, Обама није урадио ништа.

Зашто нисмо дошли у војну помоћ Украјини? Јер
Украјина није чланица НАТО-а. Нисмо имали
обавезу да јој притекнемо у помоћ. А да смо војно
интервенисали на страни Украјине, ризиковали
би рат са Русијом против које нисмо имали жељу
да се боримо.
Прошле године, када је Путин повео 100.000
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руских војника на границе Украјине, председник
Џо Бајден је изјавио да ће сваки одговор САД на
руску инвазију бити ограничен на строге санкције.
САД не би предузеле никакву војну акцију као
подршку Украјини. Што да не? Јер, опет, Украјина
није чланица НАТО-а.
Јасно, својим нечињењем, Америка открива
своје одбијање да ризикује сопствену безбедност
у рату са Русијом око Украјине чији суверенитет и
територијални интегритет нису витални интереси
САД довољни да оправдају рат са највећом
земљом на свету са њеним огромним нуклеарним
арсеналом оружја. Ово је стварни свет. А како
Украјина није савезник НАТО-а, и ми нећемо
да је позивамо да постане савезник НАТО-а,
Бајден би требало да то јавно изјави, урби ет
орби, да уклони Путинов изговор за било какву
инвазију. Бајден је већ изјавио да нећемо стављати
офанзивно оружје у Украјину. Ако, изјавом да
немамо намеру да ширимо НАТО даље на исток
прихватањем Украјине или Грузије, можемо да
обезбедимо Путину излаз из ове кризе коју је он
створио, зашто то не учинити?
Говорећи прошле недеље, руски министар
спољних послова Сергеј Лавров је рекао: „Они
морају да схвате да је кључ свега гаранција да се
НАТО неће ширити на исток“. Ако је тачно оно
што је рекао Лавров — да је „кључ“ за Москву,
кључни захтев, да се ширење НАТО-а на исток
заустави, а да се Украјина и Грузија никада не
придруже алијанси коју предводе САД створеној
да обузда Москву — требало би да пристанемо на
ову потражњу.
Ако ово наведе Путина да држи своју војску
ван Украјине, признањем истине избегао би се
непотребан рат. Ако Путин ипак изврши инвазију,
свет ће знати кога да сматра одговорним.
Сврха Бајденове декларације би била једноставна: да кажемо истину шта ћемо, а шта
нећемо. Да уклони Путинов изговор за рат.
Да би Путину омогућио да се склони од сваке
плани-ране инвазије, ако је тражи. Руска инвазија
на Украјину и рат који би неизбежно уследио
били би катастрофа за Украјину и Русију, али и
за Европу и Сједињене Државе. То би запалило
други хладни рат, чији би победник била Кина,
којој би Русија била принуђена да се економски
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и стратешки окрене.
Дакле, да би спречио рат, Бајден треба да
изјави шта је истина: „Украјина није чланица
НАТО-а, и ни ми ни наши савезници немамо
намеру или планове да уведемо Украјину у НАТО
или да Кијеву дамо ратну гаранцију по члану 5. ”
ако га тражи.
Исто важи и за Грузију на Кавказу. Нисмо
стали у одбрану Тбилисија када је напао Јужну
Осетију 2008. године и када га је Путин протерао.
И нећемо дати Грузији никакву ратну гаранцију
по члану 5.
Искрено, дошло је време да се изјави да
се НАТО неће ширити даље на исток и да је
проширење НАТО-а при крају. Ниједна бивша
република Руске Федерације — ни Украјина,
Грузија, Молдавија, Белорусија или Казахстан
— неће више бити примљена у НАТО савез
чији је списак ограничен на садашње чланство.
Заиста, ако је сврха НАТО-а одбрана Европе
од реваншистичке Русије, зашто бисмо ширили
НАТО толико на исток да он провоцира Русију
да нападне своје суседе у Европи? Пошто је
Русија поставила виртуелне ултиматуме, наш
циљ мора бити да спречимо катастрофални рат
који би инвазија на Украјину изазвала. Таква
инвазија на Украјину, земљу са више од 40 милиона
становника, неминовно би се завршила поразом
Кијева. И што се Украјина дуже опирала и што
се жешће борила, то је био већи број мртвих
и рањених на обе стране и трајнија мржња и
непријатељство које би се стварало међу њима.
Американци у званичним круговима наводно
већ разговарају о помоћи Украјинцима у вођењу
герилског рата против руских окупационих
трупа. Овде постоји још једно питање, а то је
моралност да не чинимо све што можемо да
избегнемо инвазију и њен последични рат. Да ли
би било морално да Сједињене Државе обезбеде
оружје за крваву побуну ако не постоје реалне
шансе за брзо протеривање руских освајача?
С обзиром на његове проблеме у Белорусији и
Казахстану, Путин не може са радошћу да очекује
војну окупацију милиона Украјинаца. Завршетак
проширења НАТО-а могао би бити победа за
све нас.
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Здравко још није пао, а
кад ће, сви знамо
Иако су после величанствених литија многи помислили
да ће падом са власти ДПС-а, почети стабилно
раздобље, брзо су се разочарали. Нова, идеолошки
хетерогена и танка парламентарна већина, у којој су
помешане националне, грађанске, прозападне, проруске,
просрпске и процрногорске партије, нису се показале
довољно способне да оправдају велике народне наде.
Пише:Ненад Кнежевић

В

раћајући се једном приликом из Рима,
блаженог спомена митрополит Амфилохије
испричао је једну анегдоту. Када га је покојни
римски папа Јован Павле II упитао одакле стиже,
он је одговорио: „Ваша Светости, долазим из једне
мале државе, Црне Горе, и из једног малог народа
који се зову Црногорци. Хвала Богу што смо мали

народ, јер да смо већи о јаду би смо забавили
читав свијет“. Можда нико и никада, није тако
добро дефинисао Црногорце. Тако је и ових дана
на политичкој сцени у трагично располућеној
Црној Гори. Посвађана парламентарна већина
свакодневно се међусобно страначки оптужује и
исмева; заоштрена је безбедоносна клима; севају
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оштре речи и претње једних према другима;
циркулишу разни сценарији ко ће са ким и ко ће
против кога; пљуште дилеме ко је издао а ко је
спасао човечанство итд. Као да је Црна Гора пупак
света или пак неки економски и војни тигар типа
Кине, САД или Русије, па да цели свет о свему
одмах треба бити обавештен.
Иако су после величанствених литија многи
помислили да ће падом са власти ДПС-а, почети
стабилно раздобље, брзо су се разочарали. Нова,
идеолошки хетерогена и танка парламентарна
већина, у којој су помешане националне,
гђанске, прозападне, проруске, просрпске и
процрногорске партије, нису се показале довољно способне да оправдају велике народне
наде. Посебан штимунг општој раштимованости
нове већине дао је премијер Црне Горе проф. др.
Здравко Кривокапић. Представљан као човек
Митрополије, од речи, ауторитета, принципа,
вере и поштења, он се убрзо показао као не мала
супротност високиѕх препорука. Скоро све што
је радио радио је контра овим принципима, до те
мере да је постао смешан и другима и себи самоме.
Како каже народна мудрост – што се грбо
роди, време не исправи. Тако је било и са овом тзв.
Владом експерата, јер је скоро све од самог почетка
у њој било грбаво. Убедљиво највећу политичку
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коалицију у новој парламентарној већини, која је
изнела највећи терет литија и политичких прогона
и чију окосницу чине ДФ и СНП, нови премијер је
преко западних амбасада и најмањег коалиционог
партнера УРЕ, уцењивачки и муњевито избацио
из игре за министарске позиције. Потом је
уследила читва серија бламажа новог премијера:
срамна смена министра Лепосавића и многих
српских кадрова, честитање државности Косову,
подршка ЛЏБТ парадама у Подгорици, санкције
Русији, бусање у прса о свом 200 процентном
црногорству, похвале фашисте Славка Перовића
и бившег Либералног савеза, хоћу-нећу игра
са Патријаршијом око потписивања Темељног
Уговора, избегавање пописа становништва да би
се прикрио повећани број декларисаних Срба,
стално вређање и провоцирање Демократског
фронта чијим гласовима је и изгласан и одржаван
као премијер, често мењање изјава, намерна
конфронтација и провоцирање званичног
Београда, непрестано просипање неистина итд.
Све је то довело до тога да је Кривокапић на крају
заслужено остао политички потпуно сам. Сирак
тужни без иђе икога. Иако је често подмукло
оптуживао ДФ, како то обично и бива, смену
му је изненада најавио најмањи и граћански
оријентисани покрет УРА, са до јуче његовим
највернијим савезником Дританом Абазовићем.
И мада се ни сада за политичку ситуацију у
слуђеном дневнополитичком циркусу Црне Горе
скоро ништа не може рећи са сигурношћу, једно је
сасвим извесно: Здравко још увек није пао, ал кад
ће, сви знамо. И заслужио је, јер је постао опасан
и по углед Митрополије која га је предложила
и по народ којег је преварио. Јер ако је Мило
Ђукановић деловао по принципу „сви против
Срба“, несретни и лажљиви премијер Кривокапић
је деловао по принципу „Срби против Срба“, а то
је далеко опасније и погубније по Цркву Божију,
Црну Гору и цели српски народ.

„Ја сам студирао у Сарајеву и живео тамо годинама након студија.
Такође, деведесетих сам неколико месеци живео у Загребу. Објавио
сам неке књиге и у Сарајеву и у Загребу. Након што сам почетком
двехиљадитих почео чешће да долазим у Београд и да пишем за
београдске медије и објављујем књиге код београдских издавача, а
нарочито након што сам осетио ритам града и кренуо интензивније
да се дружим с неким људима, једноставно ми се указало да ми је место
овде. Ту се најпријатније осећам. То је највећи град у коме се говори мој
језик, ту живи највећи број људи који воли да чита оно што напишем.“
(Блиц, 12. 7. 2015. године)
Ваша библиографија је заиста импресивна,
писац сте, новинар, преводилац, ко је у
ствари Мухарем Баздуљ?

Један мој стари друг, песник, је као млад човек
написао стих „Обртник сам ријечима“. То ми се
увек свиђало, та фокусираност на занат, на кунст,
што би рекли Немци. Kао што друге занатлије
раде с другим материјалима, ми радимо са речима.
У том смислу, то је заједничко за све што сте
набројали: књижевност, новинарство, превођење,
свугде се бавите речима и језиком.
Рођени сте у Травнику, одакле је и Иво
Андрић. Kолика је то била одговорност и да
ли сте некада осетили да је то, на неки начин
и терет за Вас?

А то је нека биографска подударност коју
сам освестио тек кад сам се и сам почео бавити
литературом. Не мислим да место рођења може
да буде одговорност и терет, али може, ето, да вам
да неку згодну мистификацију која опет може да
буде и уметнички захвална.

Интересантан је податак да су Вам и родитељи
награђивани писци. Kолико је за Вас било тешко
да градите свој пут и будете само своји с обзиром
да су Вам корени уско повезани са књижевношћу?
То је тачно, моји родитељи, нарочито мајка,
имају врло богату библиографију и књижевну
репутацију. По образовању, међутим, и по радном
искуству, они су обоје лекари. Ако је нека локална
заједница у којој сам ја одрастао и имала нека
очекивања који пут бих ја могао да следим то је пре
био пут медицине. У том смислу, моји родитељи су
ме увек васпитали тако да је треба да следим свој
пут и таквим својим ставом су ми сигурно тај пут
више олакшали него што су га отежали.
Чини се да је хиперпродукција окупирала
све сфере друштва, па ни књижевност није
остала имуна на ову појаву. Kолико је било
теже у време када сте Ви почињали да се
бавите писањем објавити књигу, посебно
ако је у питању млађи, неафирмисани писац
а колико је то данас лакше младима?
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То је питање на које није једноставно одговорити. Данас има више „канала“, разних
портала, интернетских часописа и слично па је
до првог објављивања можда и лакше доћи. Али
је вероватно теже бити примећен, управо због
хиперпродукције коју помињете и пада критерија.
Али опет, колико год и то можда било наиво и
скоро сујеверно, ја мислим да ће прави таленат
увек наћи свој пут, као што га и вода, пословично,
нађе.
Мислите ли, и као писац и као новинар
да су друштвене мреже олакшале тај
посао млађим генерацијама? Пратећи
писање млађих писаца и песника, може
се закључити да постоје многи који сјајно
пишу, и који и без иједне издате књиге
постају миљеници читалаца, имају армију
пратилаца на мрежама? Слажете ли се да
је њима улазак у књижевне воде у многоме
олакшан?
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Србији има бритак став и своје мишљење,
посебно ако је то мишљење оштро и
бескомпромисно?

Мислим да је то увек пожељно. Има своју цену,
али је пожељно. Зашто би вас ико читао ако немате
властити став и властито мишљење?
Један сте од ретких књижевника који нема
профил на друштвеним мрежама. Да ли би
за, друштво уопште, по Вашем мишљењу
било боље да друштвене мреже као такве
уопште не постоје, јер је чињеница да су нам
окупирале живот, и некако смо почели да
замењујемо стварни живот за виртуелни?

Ја мислим да су људи суштински рационални.
Свако ко има профил на друштвеним мрежама
у томе вероватно проналази неку корист, да не
кажем неки бенефит. Мени је, међутим, глупо да
пишем нешто тек тако по друштвеним мрежама,
кад свакако имам колумне у неколико медија.
Глупо ми је такође да самом себи будем агент
и ПР официр. Ионако врло често имам осјећај
недостатка времена, па не могу себи приуштити
да свакодневно још имам и додатну обавезу
партиципирања у активностима на друштвеним
мрежема. Немам ја с тим идеолошки проблем,
колико имам практични.

У неком смислу да, али у неком другом смислу,
то су све као неке секте. Ту се окупљају истомишљеници и сличномишљеници. А јавност је, по
дефиницији, скупина људи који различито мисле.
Можда је данас лакше доћи до читалаца, него до
јавности, док ће неко вероватно рећи да више и
немамо јединствену јавност. Уосталом, видеће се
Да ли сте могли претпоставити да ће
за десетак година, ко ће од генерације која је тек
се свет, за кратко време заиста толико
ступила на сцену и остати ту.
променити, након што сте уочи пандемије
Да ли као искусан новинар и писац чије
су колумне и текстови изузетно читани и
увек изазивају коментар, имате неку врсту
треме од критике и тога како ће неки текст
или колумна бити протумачени или како ће
критика оценити Вашу књигу, или сте трему
превазишли?

Немам то већ дуго, а понекад се питам јесам
ли тај страх или ту трему икад и имао. Чини ми
се да сваки човек који излази у јавност, мора
бити спреман на критику и коментар. Буквално,
ако сте екстравагантно одевени, неко ће на
улици нешто да прокоментарише, а камоли ако
у јавности износите своје ставове. На то морате
бити спремни, на начин на који глумци који излазе
на сцену морају бити свесни да може да уследи и
аплауз, али и звиждук.
Да ли је данас пожељно да новинар у
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корона вируса, написали својеврсни роман
апокалипсе, заправо, дистопијску причу
„Последњи мушкарац“ ?

А нисам заиста. Мислио сам да конструишем
потпуну фантазију. Онда су се неки елементи из те
фантазије преклопили са стварношћу. Занимљиво
искуство, све у свему, али не бих томе придавао
превелик значај.
Ипак, у том роману сте предвидели и
протесте, сукобе демонстраната и полиције,
чак и реакције друштвене, политичке и
интелектуалне елите? Да ли је, како се то
често у литератури и филмској уметности
каже, „свака сличност са стварношћу и
стварним ликовима сасвим случајна“ или
можда није?

Па добро, како сам и већ рекао, има подударности, али не бих ишао у неку инте-рпретацију

која би се кретала у смеру „про-рочанства“.
Познато је да писци хватају у лету неке „силнице“
духа времена. Суштински, то јесте случајност,
али не треба пренебрегавати могућност да
је и случајност само патерн који још нисмо
препознали.
Један од друштевних феномена који се
помиње у Вашем роману су „миле-нијалци“.
Kако Ви тумачите „миленијалце“ и како
посматрате ту интересантну генерацију?

њиховом искуству. Цели тај комплекс није
могуће замислити без политике, али мене је у
предавањима политички аспект мање занимао.
Драго ми је да су људи волели та предавања, као
и да су транскрипти објављени у форми књиге.
Kолико је поп култура важна за уметност и
колико је она утицала на ствараоце Ваше и мало
млађе генерације? Шта сте заправо, желели да
поручите користећи елементе поп културе у
својим делима?
Мало то посећа на важност античких
митологија и Библије за раније генерације.
Заједничка популарна култура осигурава заједничко когнитивно мапирање и заједнички
интерпретативни оквир. Онај који, рецимо, кад
чује фразу „трећи свијет“ има асоцијацију песме
групе „Хаустор“ припада заједници која у ту фразу
учитава мало већи смисао него они други.

Свака генерација има нешто своје специфично, као што то има и сваки народ. Мени
је, међутим, занимљиво како се претерана
приврженост властитом народу у правилу тумачи
као национализам и нешто негативно, док се
претерана приврженост сопственој генерацији
обично види као неки нормалан и саморазумљив
став. Можда је то код „миленијалаца“ најизразитије, па сам се у роману мало с тим играо.
Kо је од четири добитника Нобелове
Рођени сте у Травнику, живели на
релацијама Сарајево, Загреб па Београд,
један сте од најчитанијих писаца у региону,
често пишете о времену у коме је постојала
Југославија. Да ли сте и Ви, на неки начин,
југо-носталгичар?

награде, које лично познајете, оставио
најјачи утисак на Вас и зашто?

А све су то биле различите ситуације, али, ето,
можда сам се најбоље скапирао, како се то каже,
са Олгом Токарчук и Петером Хандкеом, који су,
судбина је одлучила, награђени истог дана, мада
за две различите године. Олга Токарчук има неку
специфичну јуродивост, док је Хандке потпуни
посвећеник своје уметности.

У време распада Југославије, ја сам имао
четрнаест-петнаест година. За разлику од
нешто старијих, ја немам претерани емотивни
жал за Југославијом. Моја – условно речено –
носталгија је више рационална. Мени се чини да
је Југосла-вија била најбољи политички оквир
за јужнословенске народе, нарочито оне мање.
Срби и Хрвати нешто значе и без Југославије, али
Бошњацима, Црногорцима и Македонцима је сада
теже и да добаце до великих спортских такмичења
и Олимпијаде, да не идем даље.

Један од културних феномена који је у
претходном периоду изазвао прави потрес
на светској књижевној сцени је и аустријски
књижевник Петер Хандке. О њему се тих
дана много говорило и писало. Ви сте
урадили једну занимљиву емисију, али ко
је у ствари Хандке и зашто Срби, по Вашем
мишљену, воле Хандкеа?

Одржали сте занимљиву серију предавања
о поп култури, где сте заједно са студентима
тумачили најпознатије песме поп и рок
домаће сцене бивше државе.

Хандке је, да парафразирам оно што је Kиш
рекао о Kрлежи, споменик од осамдесет књига.
За сваки други одговор требао ми простор већи
од овог интервјуа.

Тако богата и разуђена популарна култура,
-била је, рекао бих, неодвојива од величине Шта бисте поручили нашим читаоцима?
земље и њене разноликости. Чини ми се да
Срећна вам Нова година. Да нам свима буде
млади људи и данас слушају Штулића, Арсена боље.
Дедића, Миладина Шобића итд, налазећи у
њиховим стиховима нешто што је блиско и
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Важна је наша свест о значају ћирилице - о њеној
димензији као непроцењивом националном благу.
Важна је наша свест, али и наша решеност да се
за њу боримо - до свог последњег атома, и до
њеног последњег слова. Ћирилица за Србе нема
алтернативу!

ЋИРИЛИЦА НЕМА
АЛТЕРНАТИВУ
Латини кажу: „Condition sine qua non“ или у преводу –
„Услов свих услова“! И нека ова велика мудрост – реченица
достојна дубоког наклона до црне земље, буде прво и последње
написано на литиничком писму у овом тексту. Не због неког
анимозитета, осећаја гађења, или жеље за мајоризацијом –
поготово не нечег вредног сваког поштовања, већ искључиво
због потребе – да се негује, чува и истакне нешто своје. Наш
услов! Услов нашег битисања; нашег корака у будућност;
нашег исправног разумевања и поимања прошлости. Услов
нашег духовног, културног, културолошког, али и физичког
опстанка! Наш „услов свих услова“ – наше ћириличко писмо.
Пише:Никола Трифић

Б

ез ћирилице нема Срба! Без ћирилице,
Срби постају аморфна и безглава маса.
Гомила меса без свог утемељења. Погача коју
су од зрна стварали многи, од Светог Саве до
нововековних владара, државника и војсковођа,
била би поново размешена и доведена на ниво
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„тазе теста", којим се лако манипулише, и које
свако - поготово свако моћан, може или да баци
у заборав, или да премеси по свом нахођењу дајући му нови културолошки калуп, али и нову
националну форму. Да ли је то нечији циљ и
нечије настојање - из овог угла није ни важно.

МИНУТ ДО 12

Или минут после 12?! Та тмина нашег
културног и духовног бића која није завладала
ни за време вишевековног ропства и опште
неписмености велике већине становништва,
влада данас у 21. веку, у столећу бар формалне
и номиналне писмености, културе, и наводно широко распрострањеног знања.
Поставља се питање: Да ли је 21. век заиста
век знања, или је много више, век „обиља
информација", које доводе до површних, а често
и погрешних „сазнања"? Велики енглески научник
Стивен Хокинг, својевремено је рекао: „Незнање
није проблем. Незнање је благо. Погрешно
знање је проблем. То је велико зло". Данас у
времену стасавања „интернет генерација", чини
се, да смо сведоци доба - баш хиперпродукције
погрешних знања, упакованих и потурених кроз
форму „инстант информација", које се по правилу
своде на тенденциозно препакивање и извртање
чињеница. Потреба човека за информацијом је
слична његовој потреби за храном. То је потреба
за животом, али и нешто више од тога: потреба
да се животу нађе неки виши смисао. Но, као
што човек потребу за храном често задовољава
брзом и нездравом исхраном, тако и своју глад
за информацијом, храни брзим и „инстант"
паковањима истих, које пре знања, у далеко већој
мери стварају забуну, па и заблуду о наводном
знању и поседовању наводних компетенција.
Интернет, као највећи изум у модерној историји
човечанства, створен да буде подршка и савезник
човеку у његовом сазревању, еманципацији и даљој
еволуцији, грешком људи а не самог изума, постао
је платформа за дубоко деградирање и јединке
и колективитета. Ипак, то је глобални феномен
и глобални проблем. Где је у том мору светских

проблема, наше мало плутајуће острво, које би без
основа свог идентитета - ћириличког писма, лако
могло да потоне у великој светској мутној води?
Какав је статус ћирилице у 21. веку - пре свега
код нас самих и у нашим животима? Стиче се
утисак, да се један део народа - и то можда већински
део, према њој понаша крајње незаинтересовано,
без зле намере, али и без жеље да се проникне у
њену суштину и схвати њен прави значај - са већ
увелико постављеним знаком једнакости између
ћирилице и неког другог писма. Поред њих, с
друге стране, постоји и погрешно идеолошки
устројен, па и затрован део народа, истина у
мањини, али са врло израженим агресивним тоном
и агресивним деловањем према ћирилици, која
је за њих „извор стида", али и „сублиме" српског
посрнућа и српске заосталости, односно нека
врста - непотребно тврдоглаве и безобразно
јаке жиле нашег балканског, словенског, па и
источњачког корена, која гуши интеграцију Срба и
Србије, са неким - наравно, по њиховом мишљењу,
напреднијим и бољим западним светом!?
Тачка спајања и синхронизације обе групе и групе „немарних" и групе „агресиваца", јесте
питање које константно долази са обе стране: Да
ли ће нам са ћирилицом у материјалном смислу
бити боље? Или другачије формулисано: Да
ли неговање ћирилице подразумева и са собом
повлачи и боља радна места, као и већи стандард?
Наравно, ова питања су толико небулозна - чак
и малициозна, да се не вреди њима бавити,
поготово не на такав начин, уз банализацију
читавог проблема и банализацију шире слике
наше реалности. Можда не би било згорег вратити
логику у прави колосек и дати дијагнозу, да су
највећа зла по српски народ - редом проистекла
из: вишевековног ропства, затим Југославије поготово друге Југославије, а онда и из подивљале
верзије капитализма, да би на крају констатације
узрока нашег ужаса, могли мирно, трезвено, без
икакве погрешне намере, поставити питање, или
питања: Шта је од тога дошло на ћирилици?
Шта је од тога подразумевало ћирилицу као свој
основ? Односно: Да ли је све наведено радило на
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афирмацији ћирилице - или је у њој видело свог
великог, неко ће рећи и највећег непријатеља? Но, ПОРОДИЦА
при садашњој консталацији ствари, јасно је, да
Школа не може сама - а док читава ствар дође
се између немара за њу и агресије на њено биће, до ширег друштва већ је касно. Породица је та
ћирилица, заједно са неким трећим делом народа која мора да буде основ еволуције јединке али и
- њених лучоноша, налази у сендвичу између два прва база у борби за праве вредности, међу којима
зла; у озбиљној борби за своје пуко преживљавање! је и ћириличко писмо. Наравно, ни породицу као
Шта чинити даље?
појам, али и као факт наших живота - стање у којем
Закон о заштити и употреби ћириличког се тренутно налази, али и стање у којем се некада
писма који су заједно усвојиле Влада Републике налазила, не треба идеализовати. И она сама треба
Србије и Влада Републике Српске, јесте корак да прође кроз еволуцију, да одбаци непотребне
у правом смеру; можда у тренутној ситуацији патријархалне стеге и да за неко ново време не
и нужан акт! Ипак, тај потез треба и мора да буде последњи вагон прикачен у композицији,
представља тек почетак - дуге, свеобухватне и већ локомотива и предводник општег друштвенох
темељне борбе за очување ћирилице, а која опет, кретања.
треба да буде заснована, не на нашем „морању",
него на нашој свести о њеном значају и значају
њеног коришћења.
Ћирилица није гарант било чега, она је предуслов за било шта. Предуслов, или „услов свих
услова" нашег опстанка и наше сутрашњице. Било
какве сутрашњице!
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Можда на примеру породице или кроз призму
породице, можемо разлучити две јако важне
ствари: заоставштину и заосталост. Немањићи
су наша заоставштина. Ћирилица је наша
заоставштина. Ипак, неке ствари које повезујемо
са нашом традицијом а које се односе рецимо на
ниподаштавање „нежнијег пола" и на одређена

ретроградна схватања која се тичу друштвеног и
државног устројства - део су заосталости и она
нам као таква нису потребна. Породица треба
да буде модерна, онолико колико „модерна"
не потире традиционалну спону нас и наших
предака, нашу праву и потребну историјску
заоставштину. Опет, с друге стране, треба да буде
традиционална, у мери, у којој се за традицију
нужно не везују заосталости из прошлости, које
сметају нормалном функционисању породице
у „новом добу", али и ометају њен даљи развој.
Хтели ми то или не, ново време је наша чињеница
и наша реалност - и само здрава, односно здраво
формирана породица, може да буде бастион али
и брана, способна да прихвати све добро што
долази из нових тенденција, али и да одбаци све
оно лоше. Таква породица као база, може и мора
да да кључан допринос школству - за које се може
рећи да је спало на врло ниске гране. Такође,
таква породица има капацитет да кључно утиче на
крвну слику друштва - које је данас много више
деградирајућег него еволутивног карактера, што
и не чуди, с обзиром да је друштво наш резултат,
наша слика и одраз; оно није узрок било чега оно је последица свих наших „делања" и нашег
целокупног битисања.

Зашто породица и ћирилица?
Породица мора да буде „прва кућа ћирилице",
њена колевка; почетна станица њеног даљег
ширења. Учите своју децу: шта је њихово писмо
- колико је оно срж њихове културе и њиховог
идентитета... Развијте у себи свест о томе!
Одбаците новокомпоновану мантру, да култура
и патриотизам - значе рећи комшији „добар дан",
бацити смеће у канту и платити порез. Прва два
су део свакако потребног васпитања, док треће
произилази из по државу - а на дуже стазе и по нас
саме - корисне законске обавезе. Култура је нешто
много дубље. Култура представља личну карту
нашег народа, његов ДНК, његов матични код,
а све наведено је утемељено, записано и пренето
на ђирилици. Без ћирилице Срби не постоје као
народ. Без ње, Срби, после више од хиљаду година,
иду на ниво племена и хорде - или још горе: у
буквално и потпуно нестајање.

„Хорда будућности, као микро заједница коју
чине жене и мушкарци, разумљиви једино себи,
а потпуно страни својим суседима; усресређени
једино на своје материјално преживљаваље
и потпуно одсечени од свега духовног и
традиционалног. Црвена линија која дели народ
од хорде, или народ од његовог фактичког
нестајања је опасно близу и зато старе књиге и
уџбенике у шаке, од Мирослављевог јеванђеља,
преко житија средњовековних владара, Вуковох
речника, па све до дела Андрића, Црњанског,
Дучића, Селимовића, Ћосића и: Читај како је
написано!"
ЛАТИНИЦА НИЈЕ НАШ НЕПРИЈАТЕЉ

Далеко од тога! Латиницу треба учити, знати,
примењивати кад треба и где треба. Борба за
ћирилицу, није борба против било кога или било
чега, то је борба за нас саме - за наш опстанак.
Латиница није наш непријатељ! Између латинице и Срба, нема, или бар не би смело да буде
ни спора ни неслагања. Условно речено, једини
„проблем" на релацији Срби-латиница је врло
прост: латиница није српско писмо! Наравно, то
не умањује право свих других народа који у Србији
живе а којима је латиница матерње писмо, да исто
у складу са законом слободно користе. Такође, то
не спутава ни Србе, да латиницу уче - да је знају
као друго писмо - и да је користе као основ за
касније савладавање страних језика. Ипак, српски
језик се пише једино и искључиво на ћирилици!
Свако друго образложење је лаж и озбиљна
тенденциозна подвала! Ћирилица је природан
искорак српске писмености. То није прво писмо на
којем су писали Срби, али јесте писмо уз помоћу
којег је српски етнос изразио своју културу, али
и дефинисао националну свест. Од племена
које глагоља, до самосвесне нације са својом
дефинисаном аутентичном културом. Ћирилица
је за Србе, много важнија од саме реформе овог
писма коју је по „Аделунговом принципу" спровео
Вук Стефановић Караџић. Она је много старија од
Вукове реформе. Ћирилица је највећа и најчвршћа
спона нас и наших предака. Она није све - али је
без ње све ништа.
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Стеван Стефановић:
Јасеновац – најтежа
оптужба против западне
цивилизације

Шта је то што натера једног обичног, цивилизованог
Европљанина да начини такве злочине какве су Британци
вршили у Индији, досељеници у Америку над америчким
аутохтоним становницима, северноамеричким Индијанцима,
Белгијанци у Конгу или Хрвати у НДХ над Србима, посебно у
Јасеновцу?
Пише:Стеван Стефановић
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рби су доживели три геноцида у двадесетом
веку. У Првом, затим у Другом светском
рату и 1995. када је српски народ протеран из
хрватске државе из садашњих, социјалистичких,
авнојевских граница. Како се нашем народу десило
тако стравично страдање и тако језиви злочини
над Србима као што се то догодило у Јасеновцу?
НДХ је најужаснија државна творевина која је
икада постојала. Срби нису страдали од редовне
фашистичке војске, већ су страдали од обичних
људи, својих комшија и дојучерашњих пријатеља,
који су затим крали њихово покућство, стоку,
усељавали се у њихове куће.
Први логори направљени у Европи, направљени су за Србе у Првом светском рату. Стожер
окупљања мржње према Србима били су Беч
и Аустроугарска. Они су анектирали Босну и
извршили инжењеринг, измислили босанску
нацију. Да је Босна и Херцеговина тада постала
српска земља, Српска Крајина, данас не би
било разлике између једног Србина из Босне и
Србина из нпр. Тимочке Крајине. Овако, Беч је
имао неколико деценија да изврши национални
инжењеринг и створи нацију Бошњака.
Аустроугарски, бечки ђаци, и у Другом светском
рату, интензивно раде на потпуном уништењу
Срба и Србије: Хитлер, Павелић, Броз и Анте
Старчевић, кога данашња европска Хрватска
сматра оцем нације (говорио је да су Срби накот
зрео за сјекиру).
Први логор је направљен у Копривници.
Недуго затим, направљен је логор у околини
Госпића, који је у народу назван Јадовно. Ово није
био логор у класичном смислу речи, већ стратиште,
пошто Срби у њему нису били затварани, већ су
одмах извршаване егзекуције. За неколико месеци,
у Јадовну је убијено 40000 Срба, по кратком
поступку. Овде је нестао читав један град величине
Јагодине. Међу њима и протојереј Милан Божић,
свештеник Јован Зечевић, свештеник Дамјан
Штрбац, који је жив одран и бачен такав у јаму
Јадовна, и много других свештеника и богослова,
чија имена не знамо.
Јула месеца 1941. у НДХ долазе италијански
војници, њихова команда бива згрожена
злочинима у Јадовну и одмах распуштају овај
логор. Тако настаје логор у Јасеновцу. Тек око
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хиљаду и по преживелих Срба из Јадовна усташе
селе у Јасеновац.
Јасеновац је у ствари систем од осам логора,
поређаних у облику крста, у чијој се средини,
на месту где се секу линије крста, налази село
Јасеновац, на левој обали Саве (у близини
места где се Уна улива у Саву). Данас ауто-пут
прелази баш преко места где су у најстрашнијим
мукама умирала наша браћа и преци. Као што је
комунистичка власт уништила манастир Осмак
испод Ртња, да би ту прошао магистрални пут,
право кроз олтар, тако је безбожној власти
вероватно било неопходно да ауто-пут прође баш
кроз делове логора и потпуно уништи могућност
ексхумације. Тако се данас испод ауто-пута
„братства и јединства“ Срба и Хрвата, налази
највећи подземни град мртвих на свету, готово
милионски.
Јасеновац је био читаво војно утврђење, на
преко две стотине километара квадратних, опасан
зидовима и одлично брањен, са четири линије
страже. Било је готово немогуће опколити га или
освојити. Заплењена је стара циглана, од српске
породице која је избегла, и у њеној пећи за цигле
направљен је крематоријум у којем су Срби, Роми
и Јевреји спаљивани.
Срби су бацани у јаме у околини Велебита.
Били су вођени, везани бодљикавом жицом један
за другог, затим би првом у колони била размрскана лобања великим маљем, жртва би тако
упала у јаму, повукавши унутра и све остале Србе
из колоне, који би још увек живи упадали у јаму,
и тамо умирали данима, недељама.
Тако су 6. августа усташе су побиле 820 Срба, од
укупно око хиљаду становника села Пребиловци,
међу њима су 600 били жене и деца. У јаме у
околини Пребиловаца је бачено неколико хиљада
људи. Тек 1990. године мошти ових светитеља су
извађене из јама и сахрањене у Цркви Сабора
српских светитеља и мученика пребиловачких
у Пребиловцима. Повампирени фашизам и
усташтво 1992. године поново нападају ово село и
спаљују га, црква је уништена до темеља, а крипта
са моштима мученика бомбардована.
У логор Јасеновац довожени су људи возовима
из читаве НДХ, неки су и вођени пешице, гоњени
као животиње на клање испред усташких ножева.
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Тако је мученички страдао и Свети Вукашин
Јасеновачки, новомученик, старац из села Клепци
у долини Неретве у Херцеговини. Необични мир
и јеванђељски спокој на лицу старца Вукашина,
привукао је једног од вођа логора, кољача Жила
Фригановића, како нам сведочи преживели, др
Недо Зец.
Фригановић је пришао старцу Вукашину,
одсекао му је једно уво и затражио му да узвикне:
„Живео Павелић!“. Како је Вукашин мирно ћутао,
Фригановић му је одсекао и друго уво, а затим и
нос. Тада му је запретио да ће му извадити срце из
груди, ако не узвикне: „Живео Павелић!“, на шта
му је старац Вукашин мирно одговорио: „Ради ти,
дијете, свој посао.“ Мучитељ му је извадио очи и
срце, и заклавши га, бацио у јаму.
Код нас још увек нема монографије која
би јасно побројала жртве овог логора смрти.
Проф. др Гидеон Грајф, историчар који се бавио
холокаустом и нацистичким концентрационим
логорима, записао је да је Јасеновац био далеко
бруталнији од Аушвица.
Од августа 1941, када су први заробљеници
правили зграде у логору, осматрачнице и
митраљеска гнезда, до пролећа 1945, када је
Јасеновац ослобођен, последњи у овом делу
Европе, Срби су убијани специјално направљеним
ножевима, секирама, великим чекићима, стрељани,
вешани на дрвеће, чак и на бандере, дављени у
Сави. Чак су сами немачки нацисти били згрожени
зверствима у Јасеновцу. Србима су ужареним
иглама копане очи, људи су живи драни, кћери су
силоване док су очеви били приморани да гледају.
Да би некако пригушили крике деце, усташе би
исценирале нападе на логор, да би подигли буку…
Управник логора, Макс Лубурић на првој
годишњици од формирања логора у Јасеновцу
изјавио је да су за годину дана ликвидирали више
људи, него турски освајачи током пет векова
присуства у Европи.
Немачки генерал Глез фон Хорстенау, лични
Хитлеров изасланик, у свом дневнику је писао о
Јасеновцу, где недвосмислено каже да је Јасеновац
суштина ужаса, а Артур Хефнер, официр задужен
за транспорт заробљеника из Југославије у
Немачку, где су коришћени као радна снага,
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записао је да је Јасеновац страшнији од Дантеовог
пакла.
Како бисмо ми данас из удобности својих
соба могли тачно да опишемо стравичне злочине
у Јасеновцу? Када бисмо могли Достојевског да
убацимо у Јасеновац, да попут ратног извештача
начини причу о највећем страдању једног народа
у историји човечанства, можда би онда он могао
да нам на прави начин прикаже сав тај ужас.
Овако, данас знамо да је у Јасеновцу убијено
најмање 700000 људи, Срба. Израелски Јад Вашем
центар наводи управо 700000 жртава у Јасеновцу,
а Херман Нојбахер да је убијено и преко 750000
Срба. Дедијер, комунистички функционер
и Брозов лични биограф, записао је да је у
Јасеновцу страдало између 750000 и 1,2 милиона
људи. Међународна комисија о Јасеновцу долази
до бројке од преко 800000 људи, међу којима је
110000 деце.
После савезничког бомбардовања логора
Јасеновац у марту и априлу 1945. Макс Лубурић
је наредио да преостали затвореници спале
лешеве свих убијених током четири године
функционисања логора, као и да се, по други
пут, приступи уништавању целокупне архиве.
Наређена је ликвидација последњих хиљаду
затвореника, од којих 470 покушава пробој,
знајући да неће дочекати следећу ноћ. Из логора
је успело да побегне тек 76 Срба, на основу чијих
сведочанства и знамо шта се догодило.
Просечни хрватски интелектуалац је још у
деветнаестом веку националну свест градио на
основу пројектоване територије коју су сматрали
Хрватском. Сви који су живели у оквиру те
територије, једноставно су сматрани за Хрвате,
а реч је управо о српским земљама. Они који
су били православне вероисповести, сматрани
су отпадницима од римокатоличке цркве и
отпадницима од хрватског националног бића.
Срби су на просторима данашње Хрватске
живели од досељавања Словена на Балкан, већ од
седмог века. Византијски цар и писац Константин
Порфирогенит каже да је река Цетина која се
улива у Јадранско море у Далмацији, између
Сплита и Макарске, дели српски и хрватски
народ, што имплицира да је готово половина

Далмације настањена искључиво Србима.
Од 1527. године, Војна Крајина, која се
простирала од Книнске Крајине до Баната,
стављена је под контролу хабзбуршке војске.
Војници крајишници били су махом Срби. Срби
су у неколико таласа напуштали Османско
царство и досељавали се у области Војне Крајине,
мотивисани наставком борбе против Турака
Османлија, и тиме повећавали проценат српског
становништва у оквирима Хабсбуршке монархије,
у крајевима, где су, као што смо видели, Срби
живели од седмог века, а када је реч о областима
северно од Саве и Дунава, још и раније.
Срби су одмах постајали војници, под
командом аустријских официра, и за њих нису
били надлежни хрватски феудалци који су под
собом имали неслободне сељаке Хрвате. Овакво
стање није одговарало ни хрватским сељацима,
који су били власништво својих феудалних
господара и који су са подозрењем гледали на
Србе, слободне војнике. Феудалци су такође били
незадовољни јер Срби нису припадали њима као
хрватски сељаци, кметови, и уз то су добијали
своје земљишне поседе. На Србе православце
са неповерењем је гледала и римокатоличка
црква, која је сматрала да Срби као припадници
милитантне католичке Хабсбуршке монархије,
порезе морају да плаћају Ватикану, што је за
православне Србе било потпуно нелогично.
Зато је било важно да Република Српска
Крајина падне и да се деси Олуја. Западне земље су
учествовале у егзодусу Срба из Српске Крајине у
августу 1995. године. Ово је резултирало убијањем
преко 3000 цивила и протеривањем 300000 Срба
из Хрватске. Данас у Хрватској готово и да нема
Срба. План Хитлера и Анте Павелића су извршили
Туђман, комунистички генерал, и НАТО официри
уз подршку Сједињених америчких држава, који
су обучавали хрватске официре и потпуно их
снабдевали логистиком и оружјем. Уз благослов
Стејт депармента хрватска влада је потписала
уговор са америчком војно-консултантском
компанијом (да, и то постоји) Military Professional
Resources Incorporated који су радили на обуци
хрватских официра. Тако је 24000 Срба из Крајине
напало преко 175000 војника хрватске војске,

наоружаних НАТО оружјем, уз помоћ НАТО
официра и Крајина је пала, Книн је пао.
Зато Јасеновац и целокупно страдање Срба
у НДХ мора да постане део нашег колективног
сећања, део нашег колективног идентитета, део
нашег националног бића, на онај начин на који
је то и Бој на Косову или Церска или Колубарска
битка.
Шта подразумевам под тим да геноцид
над Србима у осам логора које једним именом
називамо Јасеновац буде део нашег идентитета? То
је реалност да када одговарамо на питање ко смо
ми, ко смо ми Срби, одговор буде, ми смо народ
Светог Саве и кнеза Лазара, али и народ над којим
је извршен геноцид у јасеновачким логорима, зато
јер смо Срби и зато јер смо православни.
По речима нашег највећег историчара
др Милоша Ковића ми данас као друштво
личимо на Јевреје у периоду од 1945. до 1961. у
предајхмановском стању, када нису знали какав
став да заузму према чињеници да је стотине
хиљада њихових сународника убијено широм
Европе. Тада још увек холокауст није био део
јеврејског идентитета, сада јесте. Данас када неко
негира постојање холокауста, бива му забрањен
приступ у Израел и у Сједињене америчке државе.
Потомци убијених Јевреја су се у другој половини
двадесетог века изборили за то. С друге стране,
бивша председница Хрватске се не стиди да
изговори да је дошло време да се утврди истина
о Јасеновцу. Замислите немачког канцелара да
каже да је сада дошло време да се утврди истина
о Аушвицу?
А управо смо на почетку тог процеса јер НАТО
и Европска унија врше ревизију историје, нама
праве уџбенике и приморавају нас да личимо на
њих, да прихватимо њихову истину да би опстали
у њиховом свету. Уместо истине о Јасеновцу
преставља нам се „истина“ о Сребреници, уместо
Косовског мита, „мит“ о Европској унији.
Процес ревизије историје још увек није дошао
до Другог светског рата, тренутно се дешава
ревизија Првог. Пуцањ Гаврила Принципа,
који је раван ножу Милоша Обилића, третира
се као терористички чин. Србија као кривац за
избијање Великог рата, дан наше победе у Првом
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Од 42 концентрациона логора колико је
основано на територији НДХ чак девет су били
дечији логори. Према попису који није коначан и
још увек се утврђује, у нацистичкој Хрватској су у
периоду између 1941 и 1945. убијена 74762 детета. За
ову децу знамо ко су, знамо им имена и презимена,
знамо их чија су, као и што знамо имена људи који
су их убили. Многа од убијене деце била су још
у пеленама, нису стигли да изговоре своје прве
речи, нити да направе своје прве кораке. Колико
су ова зверства била нељудска, демонизована,
говори и чињеница да су убијана и још нерођена
деца, трудницама су сечене утробе и убијане су
бебице које још увек нису виделе светлост дана.
Чак су мртве бебе враћане у утробе мајки. По
сведочанству Милоша Башовића из Рогатиће,
усташа је узео из наручја мајке његовог млађег
брата од три године, бацио га је у вис и дочекао
га је на бајонету, ножу који се налази на пушци.
Онда је мртво дете са ножа једноставно убацио
у Дрину. Дечицама су сечене ручице и ножице и
онда се Хрвати одсеченим дечијим удовима гађали
заробљене Србе, подсмевајући се.
План Хрвата је био биолошко уништење Срба,
наше нације, отуд ови монструозни злочини
над децом. Деца су често умирала од глади у
логорима и та смрт, по сведочанствима малог
броја преживелих, била је гора од убиства. А
деца су убијена клањем, бацана су из све снаге на
зидове, ломљене су им лобање маљевима, клана су.
Међутим, најјезивији призори били су измучена
деца која умиру од глади.
У току лета 1942. године када због великих
врућина управници логора нису могли да спаљују
лешеве убијених Срба, они су их једноставно
бацали у Саву. Лешева је било толико, да се у
Београду у једном тренутку направио чеп од тела
наших сународника убијених готово три стотине
километара узводно. Лешеви су се гомилали
око стубова на старом савском мосту. Немачка
окупациона власт Града Београда је под присилом
приморала Роме да ваде лешеве Срба из Саве и
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закопавају их на Великом Ратном острву или испод
Небојшине куле. Смрад лешева био је тако језив и
страшан, да се осећао чак и у Земуну и на Дорћолу.
Христос је поново страдао са сваким од
јасеновачких мученика, зато су они колективно
проглашени за свете. Први страдали, као и у
балканским ратовима, били су српски православни
свештеници. И када кажем свештеници, мислим и
на целокупне свештеничке породице. Свештеници
су били први који су бацани у јаме. Само је у
Госпићу убијен седамдесет и један свештеник,
чланови њихових породица, као и двојица владика.
Данас знамо за имена 171 убијеног свештеника у
НДХ.
Срби су убијани не само у логорима, већ
и испред својих кућа, на праговима, као у
Пребиловцима, где је избрисано из постојања
читаво једно село, затим у црквама… Поред
логора, највећи број Срба страдао је у јамама
у кречњачким областима, посебно у усправним
пећинама дубоким по неколико десетина метара.
Те јаме никада нису истражене, нити је допуштено
спелеолозима да изврше детаљна испитивања.
Многе од њих су касније запушене камењем или
затваране бетоном.
У Поповом Пољу код Требиња стотину људи
је убијено и бачено у јаму 11. јула 1944. године.
Најмлађа жртва је била бебица, новорођенче
старо десет дана. Побијене су читаве породице.
Споменик жртвама уништиле су 1993. повампирене
нацистичке формације усташке хрватске војске.
Да ли можемо и смемо да опростимо ове
злочине? Да ли можемо да опростимо некоме ко
је желео да избрише постојање српског имена,
који нас је убијао само зато што смо Срби и што
смо православни. Можемо опростити, наравно,
и Бог нас позива на то да опростимо, али да ли
је могуће да опростиш ономе ко се не каје, ко
негира злочин и убицу преставља као жртву? Како
да синтагма „опростити, али не заборавити“ не
постане само фраза којом ћемо и ми заборавити
део стравично страдалог српског народа,
заборавити жртве које смо дали? На ова питања
ће свако од нас појединачно морати да да одговор
и да својим животом посведочи тај одговор, као и
припадништво српском народу, народу мученика.
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светском рату се назива Даном примирја, а све
версајске творевине, тековине Првог светског
рата, уништене су: Југославија, Чехословачка па
и Совјетски Савез.

БАЛКАНБАЛКАН

Степен прогона као мера
истине
Није непознаница да Добро поништава свако зло, да нови Дан
долази и после најдуже ноћи, да Светло гаси сваки мрак и да
Истина брише сваку лаж. Баш зато од када је „света и века“
траје борба зла против Добра, ноћ жели да угуши свануће новог
Дана а мрак да заувек угаси свако Светло, док лаж прогони сваку
појаву Истине. У оној мери у којој је нешто Добро и Светло, у
тој мери га мрзи и прогони оно што је зло и мрачно. Тако је увек
било и тако ће увек бити.

Пише:Никола Јовић
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ато не треба да чуди ни овај највећи прогон
који данас траје, 1998. пут од оног првог,
33. године нове ере. Највећи прогон јер је највећи
мрак ударио на највеће Светло, најдужа ноћ на
најсветији Дан и најгоре зло на највеће Добро, те
највећа лаж на највећу Истину. Страдање Исуса
Христоса је мера његовог Добра, новог Дана који
је донео људима и новог Светла којим је обасјао
васељену, највеће Истине у историји људског рода.
А његова жртва је мера његове Истине. Јер он је „
…пут и истина и живот“ (Јн, 14:6). Степен његовог
прогона је мера његове Истине.
Тако је и са свим другим случајевима. Свака
Истина се најбоље огледа не само у ономе што
проповеда, него у томе колико је прогони то што
је прогони и шта представља то што је прогони.
Зато је степен прогона мера неке истине, јер он
кристално јасно показује њену „верификацију“
и „истинитост“. Јер уколико је нешто лаж, лако
ће се и брзо разобличити, а ако и потраје, неће
бити вечно и остати заувек скривено. Управо
кроз разоткривање дотадашњих лажи се очитује
неопходност нове истине. Зато и свака лаж
устаје беспоговорно на сваку истину. Не јер се
плаши истине као такве, него јер свака истина
беспоговорно разобличава сваку лаж. А лаж се не
плаши друге лажи, по правилу мање од ње, зато
и нема потребу да се обазире на њу и пушта је да
слободно делује, чиме и себи чини услугу у ширем
смислу и дугорочно. Зато треба ићи за онима и
слушати глас оних који страдају због тога што
говоре и на основу тога судити о истинитости
њихових тврдњи. Не наравно само на основу тога,
али првенствено на основу тога.
Као што се Христова Истина показала на
основу његовог страдања а потврдила и остала
неприкосновена и необорива (упркос свим
покушајима и насртањима) до наших дана, тако
исто свака Истина мора да прође кроз сито и
решето прогона и мучења да би се прочистила и
на крају потврдила и како би јој сви поверовали.
Те као што после најцрњег и најтужнијег дана у
хришћанском свету и погледу на свет, Великог
Петка, следи, свега два дана касније, најрадоснији
и најзначајнији хришћански празник, Васкрсење
Христово, исто тако свака Истина ће прво проћи
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прогоне и страдања да би на крају васкрсла изнова
потврдила и утврдила своје постојање.
За нас Србе је ово нарочито битно. За нас као
велике страдалнике Истине ради (што је заправо
страдање Христа ради), али и велике сведоке
Васкрсења, безброј пута у нашој историји. Сетимо
се овога кад год се поколебамо и привремено
застанемо на свом путу до Голготе. Није битно
да ли ћемо посрнути једном, два, пет пута док не
дођемо до краја пута. Христос је застао и пао три
пута идући на Голготу. Битно је да дођемо на врх
тог брда, ту пободемо своје знамење, пострадамо
и онда васкрснемо, као наш Спаситељ, Господ
Исус Христос, пре скоро 2.000 година. Јер онолико
колико прогоне нас и „нашу“ истину (заправо нас
Истине ради), у толикој мери је „наша“ истина
тачна и исправна. А она је најбоља потврда
исправности нашег, српског пута.
Сетимо се и свих оних који страдају Истине
ради данас, поменимо их у својим молитвама и
будимо са њима сада док страдају, како би они
били са нама сутра кад васкрсну. А васкрснуће.
Јер: Христос Васкрсе!

Посетите лепоте Србије -

Национални парк
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