
Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu,  nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i naj-
bezduπniji otac  koji  se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, vezan za zakon...  Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

God. LXV 1. januar 2014.

Uz otvorenu podrπku SAD, EU i Poqske, te teritorijalne pretenzije suseda...

DRUGA ORANXASTA REVOLUCIJA 
U UKRAJINI

У вези Украјине, ништа ново; све је већ
виђено у самој Украјини али и у Србији, Грузији и
свуда где су ницале као печурке такозване „обо-
јене револуције”. Једина, можда, новина јесте
чињеница да су се САД овог пута сакриле али
само формално иза ЕУ. Кад се и ту, међутим, мало
оштрије фокусира, види се да „tech-kamp” (кова-
ница, која би требало да значи финансирање,
обучавање и снабдевање свим потребштинама
украјинске опозиције) налази у САД амбасади у
Кијеву, под диригеnтском палицом самог амба-
садора Џефрија Паџета. Као помоћници његови,
изгледа за специјалне намене, помињу се Мет
Берг и Адераде, два, „странца” (значи: нису особ-
ље амбасаде) али тамо слове као аташе за штам-
пу и његов заменик. Помало, дакле, кроз укра-
јинску кризу, могу се назрети обриси planirawa
сиријског скоро трогодишњег рата...

Догађање „револуције” у Украјини

У Вилнусу, Литванија, под фирмом
„Источно партнерство”, требало је да Украјина
склопи Споразум о придружењу са ЕУ: (Није асо-
цијација јер она подразумева пуноправно члан-
ство). Придружење је само ради исплаћивања
Украјини специјалних кредита, вредних око 800
милиона евра, које би на крају ова ипак морала
да отплати и наравно да се потчини диктату
хегемонске бирократије Брисела, за цело то
време. Као што се зна Украјина је одбила понуду
о ЕУ придружењу. 

С друге пак стране, Украјина већ има
Путинову понуду да се учлани у Царинску унију
евроазијских држава Русије, Белорусије,
Казакстана и Арменије, која тек што није члан. У
свом говору, назвао га „Стање Уније”, Путин је
рекао да никога не присиљава да уђе Царинску
унију, али је сигуран да су реална достигнућа
евроазијских интеграција (најповољнијe snabde-
vawe енергeнтима и пласман својих продуката на
милијaрдерско тржиште Царинске уније) само ће
додатно повећати интерес других суседа
укључујући ту такође и „нашег партнера из
Украјине”. 

Две опречне Јануковичеве одлуке

Међутим, овде је Виктор Јануковић, теку-
ћи председник Украјине, начинио две опречне
одлуке. Он је, тако изгледа, и за ЕУ и за Путина -
верујући да ће очигледна економска предност
односа са Путином бити довољна да осујети
побуњенике. Није изгледа знао или није веровао
у „tech-kamp” из амбасаде САД у Кијеву. А изгледа
da je и заборавио, да се цела историја Украјине
врти око ривалства источних православаца и
западних istovernika које су поунијатили
Пољаци.

Пољска унесрећила Украјину zadugo

Није Пољацима, међутим, било довољно
што су већ тада унесрећили Украјину на дугу
стазу. Створили су не само два непријатељска
табора, већ њих „васкрсавају” кад год њиховим
интересима то годи. Ево, тако ова садашња укра-
јинска криза - Украјинци је скраћено зову
„Мајдан” (то је друго име за трг Независности у
Кијеву) који су „освојили”  демонстранти, да би
блокирали тамошње државне установе РАДУ
(Скупштину), владу - и саградили шатор на њему
да би симболично рекли да је oн „за стално ту”,
односно док Јанукович не поднесе оставку. Али
и сами побуњеници су ту „устоличили” за његовог
наследника Виталиј Кличка, иначе боксера, око
два и по метра високог, недавно поново постао
светски првак, али коме је због говорних потеш-
коћа, потребна помoћ. Како је ово о Кличку
дошло из немачких извора, некако је и Angela
Merkel, немачки канцлар,  уврштена у његов
избор за `председника` Украјине.   

А Радслав Сикорски, садашњи пољски
министар спољних послова, је тако неуморан у
исконској пољској мржњи према Русији, па је
тако и ова украјинска криза тесно и нераздвоји-
во везана за њу.  Само је та мржња, не баш много
зналачки, увијена од Сикорског у ововремене
обланде америчког и ЕУ стила. Кад се оне
одстране, међутим, у први план нам се самона-
меће већ фамозни Збигњев Бжежински. 

PRSTI SAD I EU U KIJEVSKOJ 
`NENASILNOJ` POBUNI

У Украјини се тренутно налази и узима
учешће у кијевским догађањима Марко Ивковић,
познат по свом учешћу у организацији наранџа-
сте револуције у Србији. Допутовавши у Украјину
у новембру ове године, он је оценио насталу
ситуацију и схватио да украјинска опозиција
делује разједињено, она нема јединственог
плана. Такође, он је схватио да је потребно орга-
низовати спољашњи притисак на руководство
Украјине. После тога он је изложио своје виђе-
ње свом руководству у Националном фонду за
демократију (NED, САД) и Националном демо-
кратском институту (NDI, САД).

Затим су високопостављени представници
државног департмана, конгреса и низа крупних
НВО САД током седнице Атлантског савета
(Atlantic Council), која је одржана 2-3 децембра, на
основу Ивковићевих предлога израдили пре-
поруке америчком руководству за делатност у
погледу Украјине.

Пре свега, било је предложено да се обез-
беди тесна координација деловања
Вашингтона и Брисела у односу на украјински
владајући режим. Посебно је истакнуто да
финансирање протестних акција које се деша-
вају у Кијеву треба да остварују представници
крупног украјинског бизниса, међу њима и они
који су раније подржавали В. Јануковича. Њихови
пословни интереси усредсређени су углавном у
Европи и САД.

У вези с тим они могу да постану спровод-
ници интереса Запада на територији републике,
између осталог у области противделовања
Русији.

Такође, посебан правац америчко-европ-
ских напора мора да постане свестрани прити-
сак непосредно на Виктора Јануковича у вези с
напорима које је предузела влада Украјине
ради пресецања противправне делатности од
стране протестаната. При томе, упоредо са спо-
љашњим чврстим притиском предлаже се орга-
низовање утицаја на украјинског председника
преко представника украјинских структура
силе, с којима су САД и ЕУ успеле да успоставе
тесне везе.

Као докази започетог спољашњег при-
тиска на руководство Украјине служе послед-
ње изјаве челника европске дипломатије
Кетрин Ештон, телефонски разговор потпред-
седника САД Џоа Бајдена с Јануковичем, у коме је
Бајден захтевао да се не примењује сила у

односу на протестанте, при чему је у саопштењу
прес-службе Белог дома о резултатима тог раз-
говора од лица Бајдена уследила и изјава о томе
да у случају примене силе Вашингтон може да
сматра владајући режим у Украјини као неле-
гитимни.

Челник МИД Пољске Радослав Сикорски
иступио је с подршком незаконитих акција
протестаната, које се не могу другачије окарак-
терисати него као вандализам, чији је резултат
био рушење споменика Лењину у Кијеву.

Међутим, украјинској безбедносној служ-
би поднет је захтев за забрану уласка у земљу
неким странцима. Захтев је поднео посланик
владајуће Партије региона у Врховној Ради
Олег Царев, који сматра да су на најновије
догађаје у републици утицали страни струч-
њаци за протесте.

Фотокопију посланичког захтева објавио
је на Фејсбуку немачки политиколог Андреас
Умланд, један од оних, који су се нашли на
потенцијалној „црној листи”. У документу, упу-
ћеном полицијским органима, тврди се да је
дестабилизација стања у Украјини испланира-
на. „Украјина, тачније њена политичка елита,

начинила је од идеје евроинтеграције својеврсни
фетиш, - пише аутор материјала естонског пор-
тала „Делфи”. 

- Дуго „испирање мозгова” украјинском
друштву - не без учешћа западних „благоде-
теља” и њихових штићеника - довело је до тога
да је код значајног дела тог друштва, посебно
код омладине, учвршћено убеђење да тим спо-
разумом о асоцијацији једва да већ не ступа у
ЕУ и „Шенген”. С друге стране, од Русије ства-
рају лик непријатеља, који гуши украјинску
„незалежност” (независност), који спава и види
родну мајку Украјину као свог вазала у
Царинском савезу. Омладина, која је изашла на
„мајдан”, не схвата да је тај споразум - све у
свему документ о зони слободне трговине.

Сличне договоре имају, на пример, Чиле, Јордан,

Алжир, Египат, Тунис, Мексико, Мароко, чак и
Палестинска аутономија. ЕУ добија тржиште за
своју производњу, а те земље пре свега прода-
ју у ЕУ сировине и полуфабрикате. Наравно,

нико се не припрема да их прими у ЕУ, једно-
ставно укидају царинске баријере...

Vidovdan, 11.12.2013. Божидар Трпковић
(Podvukla - Iskra) 
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Druga oranxasta..

Збигњев Бжежински о Украјини

За њега знамо да је био незамењиви без-
бедносни саветник свих САД председника у зад-
њих 40-50 година. Како је пак безбедност за САД
приоритетна грана власти, јер чува САД геостра-
тешке интересе (назовимо је због тога `безбед-
ност`, мала је мистерија како је, мада САД држав-
љанин (али ипак Пољак) Бжежински могао да
добије тако високу позицију у САД безбедности.

Постаје јасно како, ако се изнесе његова
безбедносна теорија која је иначе врло кратка:
Русија без Украјине губи цео свој геостратешки
статус. Русија постаје - рекли би сад на то
Американци - другоразредна сила а не „парт-
нер” (САД) у двополарнoм геостратешкoм систе-
му моћи у свету (САД и Русија) - иначе две вели-
ке Путинове жеље (partnerstvo sa SAD i Ukrajina
u Carinskoj uniji), односно само-oбмане.     

Украјинско окружење поспешује кризу

Али поред rusofobije  има и других фак-
тора који поспешују украјинску кризу. На првом
месту ту је нескривена жеља готово целокупног
окружења Украјине да се окористе њоме, јер је
она увек словила за „трусно подручје”, и као
таква подложна распаду. Самo Пољска би тако
задобила добар део Украјине. 

Већ и сама асоцијација са ЕУ води к томе.
Кроз ЕУ сви ваши (ukrajinski) финансијски, трго-
вачки, царински проблемки биће решени -
„срећа” вам је, дакле, на дохвату само ако ви то
зажелите; никако се у тој пропаганди, међутим,
не говори откуд и због чега мораторијум на
ширење ЕУ. Зашто? Просто, јер „среће” нема ни у
самој ЕУ.

Самопромоција Бриселске бирократије

Oвде би требало споменути како двоји-
ца ЕУ врхунских бирократа Хозе Мануел Барозо,
председник Европске комисије и Штефан Филе
(међу српским еуро-ентуизастима драг и врло
познат) комесар за проширење, подгревају укра-
јинску кризу за личну промоцију. Обојици 2015.
истиче мандат. Ако, мећутим, реше украјинску
кризу по рецепту „Источно партнерство”, тј.
Украјина у ЕУ и за стално одвојена од Русије - а
то је огроман али и једини „успех” ЕУ - њихови
бирократски мандати су не само осигурани, већ
су и изгледи за нове и боље позиције у ЕУ знатно
оснажене.

Територијална потраживања

Мада Мађарска нема заједничку границу
са Украјином, она ипак садашњом украјинском
кризом претендује на део Украјине. Зашто и
како? Док је постојала Аустро-Угарска, један се
њен део као клин забио у украјинску окупирану
територију. Дугом окупацијом и мађарењем, по
њиховим статистикама, 12% украјинског станов-

ниπtva се данас осећају Мађарима.
И Румуни имају своја територијална

потраживања, али она су двоструке нарави. Једна
су уперена према Русији, а друга су због
Украјине.  Тачно је да је већина становништва
Молдавије румунског порекла, али јесте и један
добар део, вероватно 40-45%, руског порекла,
јер Молдавија никад није била самостална држа-
ва, већ је тек сада, разбијањем СССР-а, тo поста-
ла. А румунска територијална потраживања
према Украјини нису мала. Захтева се анексија
целе украјинске црноморске приобалне терито-
рије скоро до Одесе и Крима. 

Џон Кери у Молдавији због вина!?

Државни секретар САД, Џон Кери, још
увек оптерећен хладно-ратовском психологи-
јом,  ових је баш дана, на запрепашћење свих
објективних критичара и аналитичара - јер
кључала је у највећем јеку украјинска криза -
боравио у Молдавији.  Navodno, да демонстрира
какo Русија, отказом увоза молдaвског вина - а
она је до сада била главни његов увозник, има
према Молдавији сумњиве намере у смислу њене
независности, тe евентуално tako постала поново
руска колонија. Био је Кери на молдавској ТВ, па
да би своју тврдњу поткрепио, театрално је пред
гледалиштем испио чашу молдавског вина. Оно
штo Кери није демонстрирао, била је немушта
порука Русији: као што сам дошао у Кишињев
(престоница Молдавије) да спасем молдавско
вино, тако ћу доћи и у Кијев да zaπtitim
Украјину од будућих ваших насртаја на њену
слободу.

*
Сво украјинско окружење, у већој или

мањој мери, aкo би му se ukazala могућност да то
учини, радо би учествовало у распарчавању њене
територије. Таква намера није стигла једино од
Русије (iako treÊinu stanovniπtva Ukrajine na
wenom istoku Ëine Rusi), мада се она, изгледа баш
због тога, највише оптужује. Путин јесте позвао
сваког заинтересованог да се прикључи евроази-
јскоj Царинској унији, али као celosna држава,
па и Украјину. Није желео да јој ускрати ни
државност, ни суверенитет.

Н. Љотић

Iskra 1. januar 2014. 
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Mir Boæiji - Hristos se rodi!
SreÊna Nova Godina!                                      Iskra

НОВЕ КЊИГЕ ВАСЕ МИХАИЛОВИЋА
Година 2013 била је веома плодна за Васу Михаиловића.

Објавио је три нове књигe: Изабране песме, Haiku Garden и� The
Lexicon of Serbian-American  Writers. Прва књига садржи избор из пес-
ништва Васе Михаиловића, друга избор Васине хаику поезије на
енглеском, а трећа речник писаца који су писали на српском или
на енглеском језику у Сједињеним Америчким Државама.
Изабране песме је антологија песама приређена самим аутором,
који је изабрао сто шездесет песама из једанаест књига песама
објављених у току од педесет година. Друга садржи двеста деве-
дест песмица објављених у часописима. У трећој књизи сакупљено
је око две стотине биографија писаца који су писали на српском
или на енглеском. Разлог што има толико наведених песама и
писаца је у томе што оне покривају више од једног и по века.

Изабране песме су избор песама у прози, које се сматрају
пасторчадима у свакој књижевности, оне које по његовом мишље-
њу мање-више одскачу од осталих стотина. Сем тога, оне у вели-
ком броју нису биле доступне читаоцима у Србији. Ваљда ће то
допринети да се добије ауторова права књижевна слика. Збирка је
подељена на неколико делова. Они такође осветљује главне пред-
мете његовог интересовања. У почетку Михаиловић изражава
дубоко поштовање древних српских манастира, ''царских лаври'',
како их он зове. Он такође показује топлину односа у породици и
међусобну љубав. Затим успомене које га везују за радни крај
током целог живота. Не изостају акварели лепоте природе. Најзад,
ту је и највћи део песама о свакодневним појавама свачијег живо-
та. Ко год живи под пријатним бременом своје младости и зрелог
доба биће дарован овде великим задовољством сећања, туђој али
и својој.

Књига хаику песама, такође пасторчади књижевности,
говори о сличним темама и расположењима, само што се махом
појављује у три стиха, са поделом на пет-седам-пет слогова.У
њима песник изражава свој однос према природи и један према
другом. У нас су писали песме у прози Јован Дучић, Милош
Црњански, Десанка Максимовић и Иво Андрић. Данас се све више
упражњава у нашој књижевности. Овог аутора највише је инспири-
сао Јован Дучић. Васа је писао песме у прози на српском и енгле-
ском. Цела ова мала збирка преведена је на енглески. 

Лексикон српско-америчких писаца једини је те врсте свуг-
де. Писци су писали на српском или енглеском, у свим пољима, не
само у прози и поезији. Речник пружа кратку биографију од преко
двеста писаца, пропраћену једним примером њиховог писања.
Књиге Васе Михаиловића су још један допринос српској књижев-
ности у расејању, али и у самој Србији.

Iskra
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Srbija posle `Juænog toka` i otkaza Ukrajine EU...

Izmeu ruskog ËekiÊa i zapadnog nakovwa
Srbija je u koalicionom sporazumu vlada-

juÊe nemaËke garniture kancelarke Angele Merkel
pomenuta u jednom vrlo restriktivnom okviru, koji
ne nagoveπtava da bismo u dogledno vreme mogli
da oËekujemo neko veliko pribliæavawe EU. 

Nasuprot tome, svedoci smo da je zavarena
prva cev ruskog gasovoda Juæni tok u Srbiji. Uz to,
Kina je namenila 10 milijardi dolara centralnoj i
istoËnoj Evropi, od kojih Êe najviπe otiÊi upravo
Zapadnom Balkanu, koji stoji u redu za Ëlanstvo u
Uniji, a ne dræavama Ëlanicama EU, jer imaju
briselska ograniËewa - naveo je u intervjuu
„Dnevniku” profesor Fakulteta politiËkih nauka
u Beogradu dr Predrag SimiÊ, inaËe naπ
nekadaπwi ambasador u Parizu.

- Moskva poruËuje da za Srbiju i zemqe
Zapadnog Balkana EU nije jedina alternativa, i
najavquje da Êe za godinu - dve zvaniËno biti
osnovana evro-azijska unija o kojoj je predsednik
Vladimir Putin govorio u predizbornoj kampawi.
Ubrzo Êemo se naÊi pred dilemom evropska ili
evro-azijska unija, ili kako ostati negde izmeu,
ako su i jedna i druga strana u ovom trenutku
spremne da posegnu za svim sredstvima ne bi li
ostvarili svoje ciqeve - kaæe SimiÊ i upozorava
na to da se Srbija trenutno nalazi „izmeu ruskog
ËekiÊa i zapadnog nakovwa”, te da nas od Ëlanstva
u EU ne dele godine, veÊ decenije.

Veliku polemiku je izazvalo je istupawe
ruskog ambasadora u Beogradu »epurina oko odnosa
Srbije i NATO?

- Na taj naËin govora nauËili smo se joπ za
vreme predhodnog ruskog ambasadora Aleksandra
Konuzina, ali je wegov naslednik ambasador
Aleksadndar »epurin za godinu i po dana mandata
bio mnogo diskretniji, pa nas je sada zatekao.
Mislim da je zapravo veÊ bilo nagoveπtaja da Êe do
takve reakcije doÊi. Kada je na jednoj TV krenuo
serijal o prodaji NIS-a Rusima, uz sve dileme koje
su pratile taj aranæman, te otvorene priËe o ugo-
voru za „Juæni tok” i nekim nejasnoÊama u wemu,
bilo je samo pitawe vremena kada Êe predstavnik
Rusije istupiti u javnosti.

Uporedo s tim bili smo svedoci sporova i
unutar same Vlade Srbije, najviπih funkcionera i
direktora „resornih” javnih preduzeÊa, gde su se
mogli videti ne samo razliËiti pristupi, veÊ i
interesi. To je sve nedavno energiËnom akcijom
ruske strane preseËeno; najpre intervjuom
ambasadora »epurina, pa posetom Moskvi predsed-
nika dræave Tomislava NikoliÊa gde je razgovarao
sa predsednikom Vladimirom Putinom. Sa tog
samita stigla je i neoËekivana poruka da srpska
vlada nije dobro radila i tako su preseËeni svi
sporovi izmeu liËnosti u zemqi. KonaËno,
sveËano su otpoËeli radovi na gasovodu „Juæni
tok”, i sve prisutne dileme skinute su s dnevnog
reda. To je ugao koji se vidi iz Srbije.

Koji je drugi pogled?
- Ako se sve to stavi u kontekst koji se

upravo ovih dana moæe pratiti izmeu Rusije i EU,
od Ukrajine, preko Jermenije, pa do sporazuma
Amerike i Irana i reπewa sirijske krize, moæemo
videti da je tu Srbija deo mnogo veÊe probe, koja se
zbiva u mnogo πirim okvirima i koja oËigledno
izlazi iz domena normalnog, uobiËajenog. Mislim
da se deπava jedna velika promena odnosa snaga, te
da je Srbija tu moæda svojom, a moæda i tuom
voqom, dobila odreeno mesto. Jer, poruka Rusije
je jasna: ona ne æeli Srbiju u NATO, kao πto ne
æeli ni jednu novu Ëlanicu te alijanse iz istoËne
Evrope. I spremna je da to i takvo opredeqewe
podræi i finansijski, putem investicija,
finasirawa „Juænog toka”, kredita koji je veÊ dala
i koji je nagovestila.

Proπle nedeqe smo imali prilike da
vidimo i ono πto su zapadni listovi nazvali
„desantom crvenih kineskih kapitalista na cen-
tralnu i istoËnu Evropu”. U tome smo i mi imali
svoj deo kroz nagoveπtaj znaËajnih kineskih inves-
ticija u Srbiji. Ëini mi se da je u ovom trenutku
Zapad na potezu: kako Êe reagovati na „ofanzivu”
Rusije, a zatim i Kine.

Premijer Ivica DaËiÊ izjavio je nedavno da
je Zapad zapravo gurnuo Srbiju ka Rusiji?

- To je izjava koju smo Ëesto sluπali, ali
ona izaziva veliko podozrewe i nezadovoqstvo na
Zapadu. Do javnosti su veÊ doprle vesti da je pre-
mijerova poruka dosta uznemirila zapadne
ambasadora u Beogradu, pa je u sledeÊem nastupu iz
Bukureπta on bio neπto oprezniji i za Ëitavu ton-
sku lestvicu blaæi. No, u ovom trenutku poËiwemo
da sluπamo i veoma oπtre reakcije druge strane,
poËev od nemaËke kancelarke Angele Merkel koja
upozorava Putina reËima „da li zna da je hladni
rat zavrπen”. Videli smo i reakcije predsednika
Evropske komisije Æozea Manuela Barozoa, a
oËekuje se i ona Vaπingtona, tako da Êe ovo biti
poËetak jednog veoma komplikovanog i priliËno
uzbudqivog procesa.

Usred Ëega se to Srbija naπla, pa da su tu i
Ukrajina, iranski dogovor i sirijska kriza?

- Izmeu ruskog ËekiÊa i zapadnog nakovwa.
U ovom trenutku izgleda da su definitivno Rusija
i Kina krenule u neku vrstu ofanzive i da se
oËigledno pomerio taj tas na vagi. To smo najboqe
videli proπle nedeqe u odluci ukrajinskog par-
lamenta koji je godinama pregovarao o slobodnoj
trgovini sa EU, da bi u posledwem trenutku odus-
tao, a neπto sliËno je pre toga uradila i Jermenija.
Mislim da i izjava premijera DaËiÊa govori o
nekakvom preovlaujuÊem raspoloæewu u Srbiji da
je Zapad nama postavio jako visoke uslove, da je
Srbija mnogo ispunila, a da ni izbliza nije dobila
za uzvrat. Zapravo, otvarawe pregovora Srbije sa
EU ne znaËi da je naπa zemqa bliæa Ëlanstvu, jer
je oËigledno da Êe taj proces dugo trajati...

Dnevnik, 1.12.2013.                  Dragan MilivojeviÊ
(Podvukla - Iskra)  

58. ME –UNARODNI SAJAM KWIGA 
U BEOGRADU

Ovogodiπwi meunarodni sajam kwiga u
Beogradu, inaËe 58. po redu, odræavao se od 20. do
27. oktobra u halama 1, 2 i 4 Beogradskog sajma. 

PoËasni gost, ili kako to volimo da kaæe-
mo - gost domaÊin, ove godine je bila dræava
Poqska. Specijalna goπÊa, Olga TorkaËuk i
domaÊi pisac za decu, Qubivoje RπumoviÊ su
sveËano otvorili ''Najmasovniji kulturni dogaaj
na Balkanu'' u nedequ 20. oktobra u 18.00 Ëasova. 

Ovogodiπwi slogan ''Prostori slobode'' je
potakao na razmiπqawe veÊi deo posetilaca ove
manifestacije, istovremeno podseÊajuÊi na slo-
bodu, koju nam na sebi svojstven naËin, kwige daju.
442 izlagaËa iz Srbije i 48 iz inostranstva uz
specijalni ''DeËji paviqon'', koji predstavqa
izvesnu novinu, omoguÊili su posetiocima, kao i
brojnim piscima, da u potpunosti uæivaju u
ponuenim izdawima. Ove godine na Sajmu je
obeleæeno i 120 godina od roewa Miloπa
Crwanskog. Pisci iz Srbije, Poqske, Britanije,
Francuske, NemaËke, Italije, Republike Srpske,
Rusije, Belgije, u mnogome su doprineli da ova kul-
turna svetkovina bude pravi praznik, qubiteqa
pisane reËi.

Od izdavaËa, koji su imali najboqu posetu
na svojim πtandovima, trebalo bi izdvojiti
Vulkan, Lagunu, Novosti, Klio, kao i Bernar,
izdavaËku kuÊu, koju smo i prethodnih godina
pomiwali po zaista vrednim naslovima, posebno
iz mawe poznate ruske kwiæevnosti, ali i autori-
ma poput »estertona, ili Selme Lagerlof, prve
æene dobitnice Nobelove nagrade za kwiæevnost.

Naravno i ovaj izveπtaj sa sajma koji
prireujemo za naπe Ëitaoce, posebno Êemo
posvetiti pravoslavnom izdavaπtvu, a naroËito
novim kwigama koje je priredila Zaduæbina mana-
stira Hilandara sa svojim saradnicima.

TreÊi tom kapitalnog dela o Serafimu
Rouzu ''Æitije i delo'' se pojavio na otvarawu
Sajma i zaista oduπevqeno doËekan meu naπom
ËitalaËkom publikom.

''Sveti car Konstantin i Milanski edikt''
je obzirom na proslavu 1700 godina od Milanskog
edikta, takoe privukao znatnu paæwu posetilaca
πtanda Carske lavre manastira Hilandara.

''Osma kazivawa o Svetoj Gori'' su zbornik
tekstova, koji je naπim Ëitaocima poznat, jer su
veÊ imali prilike da Ëitaju prethodna kazivawa,
a u ovom, osmom kazivawu, izuzetno je zanimqivo
kazivawe, taËnije detaqno obrazlagawe nepri-
sustva æena u ''Baπti Presvete Bogorodice''.

''Ekoloπke teme'' episkopa Jovana PuriÊa

su svakako neπto neobiËno u naπem izdavaπtvu i
stoga vredno paæwe.

''Sveti Grigorije Palama i isihastiËka
duhovnost'' od protojereja Jovana Majendorfa je
naslov, koji nismo sluËajno izabrali za kraj opusa
hilandarskog izdavaπtva ove godine. Jako puno
mladih qudi, koji su u veri æudi za ovakvim
naslovima, æeqni su da saznaju πto viπe o umno
srdaËnoj molitvi, kao i naËin i moguÊnost kako da
je upraæwavaju. Uz podseÊawe da je za takvu
molitvu potreban i blagoslov vaπeg sveπtenika,
ili duhovnika, preporuËujemo ovu kwigu, kao pravi
biser iz ove oblasti.

Znate i sami da je joπ uvek u toku velika
obnova carske lavre, manastira Hilandara, te je
iz tih razloga ove godine izostalo neπto novo u
ediciji ,,Hilandarski putokazi''; napomenuÊemo
samo da je obnovqen tiraæ za nekoliko najpoz-
natijih naslova ove edicije.

Ostali pravoslavni izdavaËi, poput
Obraza SvetaËkog, Besede, IstoËnika, Pravo-
slavca, su takoe dopunili svoje izdavaπtvo sa
par novih naslova, ali su uglavnom viπe radili na
obnovi tiraæa najpoznatijih i najtraæenijih
kwiga, poput ''Dnevnika'' Aleksandra ©memana,
''Nesveti a sveti'' arhimandrita Tihona, ''Æivot
za cara'', istinu o RaspuÊinu, a obnovqeno je i
popularno izdawe predivnog romana, Milana
MiletiÊa o Svetom Savi i Svetom Simeonu - ''Iz-
vori'', koje je posledwi put priredila upravo
Zaduæbina manastira Hilandara, a sada manastir
Slanci.

Ovo su samo neki od najËeπÊe Ëitanih
kwiga u pravoslavnom izdavaπtvu, a verujem da
Ëitaoci Iskre budno prate i ostale naslove, koji
su im dragi i da znaju naËin, kako da do ovih
naslova dou.

O poseti ovogodiπwem Sajmu kwiga se
zaista puno govorilo i podaci kaæu da je bila
najveÊa do sada, ali je takoe evidentno, da je pro-
daja kwiga bila znatno ispod proseka ovih godina.
Cene kwiga su svakako mawe uticale na to od
oËigledne Ëiwenice da ekonomska kriza joπ kako
pogaa qubiteqe kwiga.

SledeÊe godine, 2014. gost domaÊin, ili
poËasni gost biÊe Kina, a za 2015. jubilarni 60.
Sajam kwiga predvieno je da specijalni gost i
poËasni domaÊin bude Indija.

Prostori slobode, koju nam kwige pruæaju
su otvoreni i trasirani za sve one, koji tu vrstu
umetnosti vole, a na nama je da i buduÊim poko-
qewima prenesemo qubav prema pisanoj reËi.

Zoran T. AxiÊ
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PolitiËka situacija u Evropi postaje sve
napetija. Veliki Brat igra na posledwu kartu.
Ukrajinu. Propali projekat EU vampirski traæi
novu ærtvu. Wih graani Ukrajine uopπte ne zani-
maju. O wima misle sve najgore. Kao i o svim
Slovenima. Koji su za wih niæa rasa. Koju treba
pokoriti, eksplatisati, opqaËkati, zatvoriti i,
na kraju, ako ne budu kooperativni, sve pobiti. Za
posledwih 150 godina pobijeno je preko 100 mi-
liona Slovena. U sukobu civilizacija u Evropi,
Sloveni su ærtve.

Krstaπi nemaju milosti. Familiji treba
novo krizno æariπte. PoËiwe odmeravawe snaga.
Napisao sam pre nekoliko godina da Êe Ukrajina
biti prekretnica. Danas je ona doπla na dnevni
red. To je bilo i za oËekivawe. Ne trebamo da se
Ëudimo. Æivimo u svetu uruπavawa Imperije u ras-
trojstvu i buewu novih imperija. Proces je nezaus-
tavqiv. Pitawe je samo koja Êe biti cena
uspostavqawa nove evropske ravnoteæe.

Sirija krvavo plaÊa sukob velikih sila.
Libija je puπtena niz vodu. Arapi su podeqeni,
zavaeni i u stalnom sukobu. Razlog? Opasno je da
doe do udruæivawa starih arapskih civilizacija.
To moæe biti zarazan primer za Afriku. Gadafiji
nije shvatio da se zamerio Familiji. Prevaziπao je
dozvoqeno politiku. Familija ga je linËovala.
Snimci wegovog linËovawa su namerno puπteni u
svet. To je opomena svima koji ne sluπaju. Koji se
bune. Koji su nepokoni. Veliki Brat traæi ropsku
posluπnost.

Prekretnica je bila sukob oko Sirije.
Putin je, napokon, pokazao snagu Rusije. Zaπkripao
je zubima, pripremio flotu i sitem S-300. To je
bilo dovoqno da se Veliki Brat uozbiqi i da
pseÊi podvije rep. Silexijama je trebalo odgo-
voriti jezikom sile. To je jedini jezik koji oni
razumeju. Tako se Rusija vratila na svetsku pozor-
nicu. Prva runda je dobijena.

Sada je poËela druga runda u Ukrajini.
Veliki Brat je poËeo ponovo arogantno i napadno.
Folira. Niπta nisu nauËili iz prve runde.
Pokuπavaju na foru da pobede. Koriste se istim
sredstvima za programirano ruπewe totalitarnih
reæima. Laæno carstvo slobode i blagostawa EU
izvuklo je zavedene graane na ulice. PlaÊeni
otporaπi rade svoj posao. Devojka se skida gola i
piπe po golim grudima transparent jer je to sve
uigrano u revolucionarnim kampovima. Pare nisu
problem. Sve Êe to Ukrajina morati da plati, kada
se uspostavi okupaciona vlast birokrata iz
Brisela.

Srbija je proπla kroz ovu prevaru. Onih 72
miliona dolara, koju je Veliki Brat uloæio u DOS,
da bi te jawiËare doveli na vlast, vratili su se
kroz 94 milijarde dolara spoqno-trgovinskog
deficita. Kada tome dodamo ostale investicione
pqaËke, onda moæemo da zakquËimo da je Veliki

Brat zaradio u trinaest godina na Srbiji preko
1350 puta viπe nego πto je uloæio. Taj neokoloni-
jalizam je prava slika evroatlantskih inegracija u
koje je uvuËena silovana Srbija.

Ukrajinci treba neπto da nauËe iz tragedi-
je Srbije. Moraju da budu mudri i proraËunati. Ne
smeju da ponove naπe greπke. Dobro poznajem
Ëitavu Ukrajinu, jer sam tamo sedam godina imao
firmu i proπao sam Ëitavu dræavu. Ukrajinci su
jako kulturan i gostoqubiv narod. SliËni nama.
Zato se plaπim da Êe napraviti velike greπke. Moj
najomiqeniji Ukrajinac je genijalni   Gogoq! Koji je
sahrawen u Moskvi. ProËitajte Gogoqeve putopise
o Evropi. Sve Êe vam biti jasno.

GeopolitiËka situacija u Evropi je danas,
takoe, vrlo jasna. RastuÊa Ruska Imperija ne sme
da dozvoli poraz u Ukrajini. Posle prve runde, to
bi bilo zaista neodgovorno. Rusiji treba pobeda u
Ukrajini i podvlaËewe crte. Oni su pustili da EU
u svoj tamni vilajet uvuËe Rumuniju i Bugarsku,
mada nijedna od wih nema nikakve osnove da bude
Ëlanica EU. Ali, Veliki Brat je hteo da bude πto
bliæi ruskom medvedu, koji je dremao i nije vodio
raËuna πta se oko wega deπava. Kada se medved
probudio, shvatio je koliko se blizu NATO rakete
nalaze oko wega. Ukoliko bi izgubio i Ukrajinu, to
bi mu napravilo velike probleme, jer bi se naπao
zatvoren u logorskoj æici.

Posebno je problematiËno to πto u Ukrajini
æivi preko 10 miliona Rusa, koji neÊe ostati
ravnoduπni na udaqavawe Ukrajine od Rusije.
Wihovo nezadovoqstvo pomaæe Rusiji da ËvrπÊe
brani svoje pozicije u Ukrajini. Rusija neÊe
dozvoliti da izgubi Ukrajinu. Rusija Êe iÊi do
kraja, makar se Ukrajina podelila dolinom
Dwepra.
�

©ta je interes Ukrajine? Ulazak u
bankrotiranu EU, koja nudi nekih 680 miliona evra
povoqnih kredita i dodatne finansijske stimu-
lacije od preko 300 miliona evra, sve u svemu jedva
jednu milijardu evra, gubitak samostalnosti i
rasprodaju dræave ili evroazijski savez sa
Rusijom, koja joj nudi nacionalnu samostalnost,
energetsku sigurnost i preko pedeset milijardi
evra podrπke u narednim godinama?

Ukrajinci moraju o tome sami da odluËe.
Vaæno je samo da ne nasedaju na izreæirani sce-
nario Velikog Brata.

©ta bi bilo najboqe za Ukrajinu?
Miπqewa sam, da je najboqe za Ukrajinu da bude
nezavisna i suverena dræava, koja sarauje sa EU i
koja je pristupni Ëlan evroazijskie unije. Zato
strasti treba smiriti i krenuti da se razgovara na
ovoj platformi. Meutim, briselski huπkaËi nas-
tavqaju da sprovode svoj pakleni plan. HoÊe da 

(Kraj na str. 6/2)

294

OTPOR UKRAJINE EU - BOQI IZGLEDI
ZA SRBIJU

Revizionizam u savremenoj srpskoj kwiæevnosti  (176)

SLOBODAN VUKSANOVI∆,  PRE∆UTANE
PESME I PRE∆UTANA KWIÆEVNOST

kwiæevnost (2). U woj on ponavqa primere i svoje
stavove o srpskim pesnicima iz ranije kwige, ali
se u novoj kwizi najviπe bavi srpskom
kwiæevnoπÊu u Rumuniji. Tu su opet pesnici
pomenuti gore. Oni su prikazani sa izvesnim
izmenama i dodacima. Noviji pesnici koji su
sazrevali u rasponu dve kwige viπe su za-
stupqeni. Biografski podaci i kritiËke
primedbe o pojedinim pesnicima analizirani su
podrobno u uvodu u svako poglavqe. Sve u svemu,
srpsko pesniπtvo predstavqeno je u boji i obimu
koje zasluæuje.

NajvеÊi deo druge antologije bavi se i
pisawem srpske kwiæevnosti u Rumuniji  i, mawe,
u Maarskoj, posle 1945. godine. VuksanoviÊ ne
podvlaËi veÊe razlike izmeu srpskog pesniπtva
u svetu i onog u Rumuniji, ali on ipak tvrdi da je
potowa kwiæevnost naslowena stvarnosti viπe
nego ranija prosto zato πto su „rumunski” pesnici
mlaeg doba. Zato, „Ako emigrantsku poeziju (πto
je odomaÊen ali ne i precizan pojam) i odlikuje
neobiËan put u oba pravca, odnosno dijalog sa
novom stvarnoπÊu i zaviËajnoπÊu - buduÊe
istraπivaËe oËekuje imperativni zahtev: otkri-
vawe svih vrednosti malo poznatog pesniËkog i
pripovedaËkog arhipelaga. U tom smislu ova sin-
teza duguje, podjednako, i estetskim i etiËkim
naËelima.”(9) 

Po svoj prilici, na pomolu su duæe studi-
je. Problem iseqeniπtva  primeÊuje se i u
kwiæevnosti, ne samo u drugim sferama druπtva.
Druga razlika ogleda se u duæim analizama ove
poezije i  ËeπÊim citatitama iz pesama u wima,
kao i brojnijim biografskim i bibliografskim
podacima. 

Osvrt se moæe zakquËiti citatom
dirqivih strofa  Milana M. PetroviÊa u sonetu
„Srbijo” (39):

Od we Êeπ Ëuti, o Srbijo draga,
Kako se tebi peva s tueg traga,
Sa tueg praga, iz tueg gnezda,

.
I znaÊeπ, dok me ne pogrebu,
VeËeri svake po celome nebu,
Piπem ti ime slovima od zvezda. 

Vasa MihailoviÊ
----------------------------------------
1 Slobodan VuksanoviÊ, PreÊutane pesme (Gorwi
Milanovac: DeËje novine). 169 str.

2 Slobodan VuksanoviÊ, PreÊutana kwiæevnost
(Beograd: Udruæewe kwiæevnika Srbije, 2002),
283 str. 

Brojevi stranica citata iz ovih kwiga
naznaËeni su u tekstu.

Pre izvesnog vremena pojavila se
antologija pesama pesnika u rasejawu pod
naslovom PreÊutane pesme (1) sa podnaslovom
Savremeni srpski pesnici u iseqeniπtvu. Wu je
priredio u svojoj ranoj akademskoj karijeri
Slobodan VuksanoviÊ. On je kasnije pisao dosta o
srpskoj kwiæievnosti u rasejawu. Antologija
sadræi pesme poznatih pesnika raznih generacija,
koje su æiveli i stvarali van Srbije, najviπe u
Americi ali i drugde. Zastupqeni su, sa dve do
Ëetiri pesme, ratni zarobqenici, Ëetnici,
qotiÊevci ili naprosto protivnici komunizma,
kao i mlai pesnici. Meu poznatijim pesnicima
su, hronoloπki, Niko MiroπeviÊ Sorgo, Boæidar
PuriÊ Dragoslav DragutinoviÊ, Milan P.
PetroviÊ, D. RajkoviÊ, Veqko BojiÊ, Vukadin
Kecan, Rastko StaniπiÊ, Sava JankoviÊ, Mateja
MatejiÊ, Vasa MihailoviÊ, kao i mlai pesnici
»arls SimiÊ, –ore NikoliÊ, Katarina KostiÊ,
Slavomir GvozdenoviÊ i mnogi drugi. 

Pesme su propraÊene kratkom biografijom,
bez okoliπewa ko su bili i πta su radili.  Ovo je
prva prilika da se pojave kao celina u Srbiji
pesnici koji su godinama tretirani ili kao
neprijateqi komunistiËkog reæima ili kao da
nisu uopπte postojali. Kao takvi, neki pesnicn
mogu izlazak ove antologije da smatraju sim-
boliËnim povratkom u otaxbinu.

Petar CvetkoviÊ piπe u predgovoru, ta
„poezija, nastala u dijaspori, prostoru i vremenu
qudskih kriza, u neobiËnim okolnostima, s druge
strane okeana u razliËitim delovima sveta,
imala je posebnu upornost, pre svega, zato πto je
nosila u sebi postojanost da kaæe ono πto tamo,
odakle je krenula, nije mogla... Nastale u najveÊem
broju da bi oËuvale kolektivnu sliku potonule
kraqevine, ove pesme su napisane sa moralnim
znakom na prvom  mestu. Zato su pre svega doku-
ment o stradawu generacija koje su izmakle
puπËanom zrnu, al i onih koje su ostale na rodnom
tlu.”(5, 8) Na tim principima zasniva se naËin
izbora i ureewa ovo antologije. 

©to je najvaænije, VuksanoviÊ veli da „ne
postoji emigrantska ili iseqeniËka  poezija veÊ
samo zagraniËna ili poezija u dijaspori.”(12) A
vodeÊi kwiæevni kritiËar »edomir MirkoviÊ
jasno tvrdi, „bez ukquËivawa ovog segmenta srp-
skog stvaralaπtva u ukupnu duhovnost niti Êemo
imati potpunu sliku o svojoj kulturi, niti naπa
kultura moæe da ima pravo  na oseÊawe punog
legimiteta... Slobodan VuksanoviÊ je upravo
omoguÊio da poetski deo naπe duhovnosti izvan
granica dobije zasluæno mesto.”(181)

Ima joπ jedna kwiga Slobodana
VuksanoviÊa na sliËnu temu, PreÊutana
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и говоре западни писци, мислиоци, нобеловци,
бивши, председници, премијери министри,
обавештајци?!    

Србија је мала, мирољубива европска
земља, која се бори за поштовање међународ-
ног права, Повеље УН и Завршног документа из
Хелсинкија, док је НАТО освајачки савез мул-
тинационалног корпоративног капитала који
грубо крши основне принципе међународног
права. НАТО не шири цивилизацијске вред-
ности, већ хаос, покорност, неслободу.

НАТО је реликт хладног рата, за чије
постојање не постоје цивилизацијски оправда-
ни разлози. Као творевина прошлости која
данас тежи да силом одржи униполарни
поредак, да терет светске кризе превали на
леђа земаља богатих енергентима и стратеш-
ким минералима, НАТО је постао кочница
историјски неминовном тренду ка мултипола-
ризацији и демократизацији међународних
односа. Таква „мисија” представља извор
великих опасности по светски мир и безбед-
ност. Ранији „трећи свет” БРИКС, Шангајски
савез, Група 20, ПНЗ) не мири се са неоколо-
нијалним, експлоататорским и и другим хије-
рархијски постављеним доктринама. Отпор
политици силе расте корак по корак, али
незадрживо. Штета што Европа у томе заостаје,
што имитира Великог брата. Њен избор, њене
последице.

Чланство Србије у НАТО захтевало би
убрзану примену стандарда НАТО у техници,
наоружању и војној инфраструктури, што би
довело до повећања спољног дуга Србије за
више милијарди долара. Како је Србија са
спољним дугом од око 37 милијарди долара
већ одавно презадужена, то би је чланство у
НАТО дефинитивно увело у дужничко роп-
ство са несагледивим последицама по будућ-
ност народа.

Агресијом НАТО на Србију (СРЈ) 1999.
године, НАТО је и формално напустио одбрам-
бени и прихватио агресивни карактер. Уследиле
су интервенције и напади НАТО у Авганистану,
Ираку, Либији, Малију. Настављање ланца
интервенција говори да је НАТО себи присво-
јио право на глобални интервенционизам уз
кршење основних међународних правила, од
свог оснивачког акта, преко Повеље УН, до
Завршног документа из Хелсинкија.

Где год је интервенисао, НАТО је
остављао за собом хаос, економску и соци-
јалну беду, трајне међуетничке и међуконфе-
сионалне сукобе, сепаратизам, тероризам,
организовани криминал. НАТО ни на једној
тачки планете није довео до стабилности,
бољег живота, демократије или поштовања

основних људских права

Шта је НАТО оставио на Балкану и у
Европи након агресије против Србије (СРЈ)
1999? Прво, око 4.000 убијених и око 8.000
рањених, од чега су преко 2/3 цивили. Друго,
око 250.000 Срба и других неалбанаца проте-
раних у етничком чишћењу са Косова и
Метохије који, ни 14 година после агресије,
немају могућности да се слободно и безбедно
врате у своје домове; треће, касетне бомбе и
осиромашени уранијум који наставља да иза-
зива најопасније болести људи и деформитете
деце, односећи животе недужних људи; чет-
врто, осакаћену и понижену Србију којој је
силом одузета покрајина Косово и Метохија;
мафијашка назови-држава Косово, која оста-
је дугорочни извор нестабилности, тероризма и
организованог криминала у Европи; шесто,
милитаризацију Балкана и Европе где се
данас налази више страних војних база него у
време конфронтације два војна блока и
врхунца хладног рата.

Шест чланица Европске уније, нису чла-
нице НАТО пакта и то: Аустрија, Шведска,
Финска, Ирска, Малта и Кипар.

Србија није „острво у мору НАТО окру-
жења”. Македонија, Босна и Херцеговина и
Црна Гора, бар засад, нису чланице НАТО. А и
да јесу, зашто би Србија била у обавези да
буде у НАТО. Бивша Југославија је била окруже-
на, са истока, чланицама Варшавског, а са запа-
да и југа, чланицама НАТО пакта. Ипак, била је
неутрална, односно, несврстана, а уједно је из
блокаде изашла као земља са најбржим економ-
ским развојем у Европи, а у свету одмах после
Јапана. Напослетку, Швајцарска, и Аустрија су
окружене чланицама НАТО, па се не би рекло
да због своје неутралности имају штету, или
да су мање безбедне. Да се нису бориле за своју
неутралност, да се и данас, иако под снажним
притисцима, не боре, такав статус им нико не би
признавао и поштовао.

Полазећи од непристрасног вредновања
својих историјских искустава, као и од разуме-
вања савремених трендова у европским и свет-
ским односима, без предубеђења и робовања
петооктобарској инерцији, за Србију је нај-
боља опција да остане неутрална, да учврш-
ћује своју неутралност, штавише, да неутрал-
ност подигне на ниво уставног принципа.
Тиме би Србија на најбољи начин дугорочно
заштитила своје интересе, осигурала извесну
будућност и испоштовала демократску вољу
преко две трећине својих грађана.

NSPM, 12.12.2013. Живадин ЈовановиÊ
(Podvukla - Iskra)

(Аутор је председник Београдског форума за
свет равноправних) 

са Приштином - којим је прибављена спољнопо-
литичка (тачније, западна) подршка - и хапшење
Мирослава Мишковића, чиме је власт стекла реј-
тинг и капацитет да оно прво реализује. Али ни
једно ни друго не би могло бити довољно ефикас-
но одрађено без фрапантне медијске контроле,
цензуре и аутоцензуре, о којој су све претходне
владајуће гарнитуре могле само да сањају. И, нарав-
но, без стране подршке која, зарад „косовског про-
греса”, затвара очи пред овим последњим и претпо-
следњим, или, у најбољем случају, тек благо скреће
пажњу на „неке неприхватљиве појаве” у медиј-
ској и правосудној сфери.     

Механизам Вучићеве владавине (јер о њему
се ради, сви остали су само привремени партнери и
сапутници) јесте у основи провидан, једноставан и
јасан - али због тога не и мање ефикасан. Најпре се
успостави (не)формална контрола над медијским
и безбедносним апаратом, а онда тако стечена
моћ употреби за јачање личног рејтинга и аутори-
тета у јавном мњењу. А онда тај рејтинг користи као
аргумент за стицање још више моћи. Али главни
стуб је ипак поменута спољна подршка, без које
ни оне првобитне контроле не би било.

Не треба заборавити да је и ДС-ов поли-
тички брод, уз све своје унутрашње проблеме,
поделе и сукобљене интересе, годинама деловао
моћно и суверено - све док се кретао по коорди-
натама и нотама западних амбасада и координа-
тора. Када је Тадић помислио да би можда могао и
сам, и да му успешно пацификовање СПС-а и ради-
кала даје кредит да, можда, не мора испунити баш
све што се од њега тражи, или не баш одмах,
напросто су га заобишли и склопили дил управо са
тим „мрачним снагама” из деведесетих чијем
повратку је он, наводно, стајао на путу.

И „мрачне снаге” су научиле лекцију. Кад је
тако лако низ воду пуштена тако важна и деценијска
аквизиција попут Бориса Тадића и Демократске
странке, они сами се подршци могу надати само
док захтеве испуњавају беспоговорно - као што
су у случају Косова и испуњавали.

(Узгред речено, изгледа да је лекцију научио
и Тадић, па тако за случају свог новог повратка
најављује (још) већу кооперативност и још тешњу
сарадњу да ЛДП-ом и осталим „проевропским” сна-
гама, а за своју злехуду судбину јавно оптужује Вука
Јеремића који га је „свађао са светом”.)     

И зато Вучић још увек не расписује ван-
редне изборе - иако то жарко жели и иако је
Србија, по многим параметрима, све ближа хаосу
и ванредном стању. Не расписује их не зато што
зна да је, као што му („тарабићевски”) скреће пажњу
Ивица Дачић, у Србији изгубио свако (Милошевић,
Коштуница, Тадић) ко је ишао на превремене
изборе, већ зато што зна да их је изгубио свако ко за
то расписивање није имао западну подршку или
макар одобрење. То је горка политичка поука, која
се ретко наглас изговара, али коју и те како добро
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Ако сам претходни текст почео констатаци-
јом да је то „била једна лоша недеља за евро-
атлантску империју и њене интересе широм света”,
овај би комотно могао да се зове „Империја узвраћа
ударац”. Не кажем да ће у томе и успети, борба је тек
почела, али треба се чувати еуфорије и површног
тријумфализма (типа „лако ћемо”) који нам се
много пута обио о главу. Уосталом, када сам једном,
у ову материју више него добро упућеном познани-
ку рекао да је, почетком радова на Јужном току,
Русија на Балкану „коначно добила једну рунду”,
забринуто је одговорио (мада мислим да мало пре-
терује) да је чак и та рунда под дебелим знаком
питања. „Пре бих рекао да је реч о добијеном загре-
вању”, каже.  

Било како било, одлука украјинске владе да
одложи потписивање споразума са Бриселом и да се
бар делимично окрене ка истоку изазвала је праву
политичку драму, немире и ескалацију насиља. Нема
дилеме да се на улицама Кијева ових дана приме-
њује стара империјална тактика „завади, па вла-
дај”. Али, исто тако, нема сумње да су земље попут
Украјине или Србије (а о бившој Југославији да и
не говоримо) одличан материјал за упражњавање
ове древне и омиљене стратегије захваљујући којој
је стари Рим вековима владао светом.

Можда једино позитивно у читавој ствари
јесте то што су маске прилично попадале и што се
показало да се иза насмешеног лица и „меке”
евро-моћи крију старе амбиције и стари ресенти-
мани. И при томе не мислим само на Немачку, на
коју, с разлогом, најпре помислимо када се помене
историјски ревизионизам и историјски комплекси.
Поред Берлина ту су и Пољска (нарочито активна
у украјинском случају), Румунија, Мађарска,
Хрватска (која ће - зар ико ту може имати трунку
сумње? - бити посебно заинтересована за нашу
„европску будућност”). Укратко, свако, у мери своје
тежине и свог утицаја, коме се пружи прилика да
испод скута „Великог брата” оствари нешто од
сопствених геополитичких планова, амбиција и
фрустрација.  

Показало се да иако Брисел, реално, нема
много тога конкретног да понуди новим земљама-
кандидатима, има довољно капацитета да загорча
живот њиховим недовољно ЕУ-ентузијастичним
властима. Зато се, сигуран сам, догађаји у Кијеву са
посебном пажњом прате у Немањиној улици у
Београду. Јер танка је линија која дели ЕУ-одли-
каша и миљеника, у једном моменту, од ЕУ-
отпадника, у другом. Довољан је само један
„погрешан корак”. А онда се све мења и све долази у
питање.

Актуелна влада у Београду, додуше, засад
није направила ниједан погрешан корак у том
смислу (рекао бих - нажалост!) и зато делује ста-
билно, упркос катастрофалним резултатима у
готово свим областима. Јер, збиља, шта су успеси
(и „успеси”) српске власти и темељи њене привид-
не чврстине у овом тренутку? Бриселски споразум
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знају овдашњи политички чимбеници, укључујући и,
наизглед, свемоћног Вучића. И коју, између осталог,
треба да имају на уму руски посматрачи када се
питају и чудом чуде како то да, након свега што
смо са те стране доживели, српска политичка
елита хрли на Запад, у ЕУ, па чак и у НАТО.

Јер, Украјина је много већа од Србије, много
важнија, много ближа Русији и много зависнија од
ње. Па се опет повија, грчи и готово распада под
ударима због само једног, привременог и врло
условног „не” Бриселу. И, гледано из Србије, могло
би се исто тако „чудом чудити” што се Украјина, упр-
кос свим, готово очигледним предностима таквог
избора, тако тешко окреће ка Русији и још теже
одриче ЕУ.

Па у чему је онда тајна и извор понекад гото-
во фанатичне евро-филије широм бившег социјали-
стичког лагера? Један је свакако распрострањена
русофобија (не важи за Србију, или бар не у значај-
ној мери), због које се Брисел доживљава као сигур-
на лука и спас од Русије, „па шта кошта да кошта”.
Али има и нешто још мање видљиво, а делотворније.

Погледајмо за тренутак украјинске опози-
ционаре који нападају Јануковича јер их „одваја од
Европе”, украјинску власт која се дефанзивно закли-
ње како „нису окренули леђа Европи”, па чак и зва-
ничну Москву, која поручује да „не жели да се меша
у односе Кијева (или Београда) са Европом.” Дакле,
сви они, укључујући власт у Кијеву и Москви, под
„Европом” подразумевају само ЕУ, што чак ни у јед-
ној дубоко бриселизованој Србијици, у којој за ЕУ
оптира преко осамдесет одсто посланика и готово
сто одсто медија, ни изблиза није тако подразумева-
но једначење. (Узгред, приликом недавног пред-
стављања Евро-азијске економске заједнице у
Скупштини Србије, оба присутна званичника ове
перспективне заједнице, као и руски и белоруски
амбасадор, такође су говорили о односима са
„Европом”.) И зато су Москва и Кијев, као и сви који
овде желе да се отргну из ЕУ загрљаја, у политич-
ки дефанзивном и психолошки подређеном
положају, уколико противничкој страни унапред
поклањају симболичку предност и априорно
позитивну конотацију (висок стандард, социјална
правда, ред, уређеност) која се, свиђало нам се то
или не, у највећем делу европског истока и југо-
истока још увек асоцира са појмом „Европе”.

Тај идеолошки магнетизам и та симболичка
аура, обилно потпомогнути донацијама Европске
комисије локалном невладином сектору, али,
такође, и сивилом пост-совјетских друштава, и
даље делују, зрачећи по европској периферији
попут светлости давно угашених звезда, без обзира
на то што већ поодавно нема готово никакву суп-
станцу и упориште у реалности Европске уније и
њених чланица. И зато без темељног раскринкава-
ња и демаскирања ове идеолошке матрице
(ЕУ=Европа=ред, правда и благостање) која делује
већ на нивоу језика и (под)свести, без обзира на
покоју добијену рунду, неће бити правог и трајног
ослобођења.                      

NSPM, 12.12.2013.                     Ђорђе Вукадиновић
(Podvukla - Iskra)

Otpor Ukrajine (sa str. 4)

ponove naranxastu revoluciju. HoÊe da na vlast
dovedu marionete. Sve smo to veÊ gledali. Ali, taj
scenario neÊe proÊi. Briselski satrapi su se
preigrali. Ne shvataju da se na svetskom træiπtu
geostrateπka slika promenila. Ruska Federacija
poËiwe da vodi igru.

Ukoliko briselske birokrate budu uporne u
tome da ponove veÊ viene filmove o pliπanim
revolucijama u zemqama u tranziciji, ukoliko nisu
spremne da shvate promewene prilike u Evropi, i
ukoliko Rusija ostane pri svom sadaπwem stavu,
jer ona nema alternativu, onda postoji velika
opasnost za Ukrajinu. Prirodno je oËekivati da Êe
Rusija iÊi do kraja, jer ona nema drugog izbora.
Bilo bi krajwe suludo da Rusija, posle ubedqivo
dobijene prve runde, napusti megdan i preda
Ukrajinu bez borbe. To se neÊe dogoditi. Zapravo,
nije realno da se dogodi.

Rusija je u dobroj formi, uπla je u trku na
vreme, sjajno trËi prvi krug i ona nikako ne sme
dozvoliti da u mnogo sloæenijim prilikama
popusti. Ukrajina se, ipak, nalazi u Evropi i nije
tako daleko udaqena kao Sirija, pa je interes
ostalih evropskih dræava da se problem Ukrajine
reπi mirni putem, πto nije bio sluËaj Jugoslavije.
Rusija, dakle, nema nikakvog drugog izbora nego da
svim sredstvima brani Ukrajinu.

Evropa mora da se pobuni protiv EU. Evropa
mora da porazi totalitarni reæim briselskog
Vavilona. Nova Evropa mora da se rodi iz su-
verenosti svake dræave i zajedniËkih interesa da
se napravi jedinstveno evropsko træiπte, bez
monopola i sa malim poreskim zahvatawima.

Da li je Brisel spreman na kapitulaciju?
Ne mogu da prosudim.

Veliki Brat je odlepio i ne zna kuda udara.
Otreæwewe moæe da donese samo odluËna politi-
ka Rusije. Strah od udarca medveda moæe da smiri
pohlepu zveriwaka.

Gde su naπi, srpski interesi? Za Srbiju bi
bilo dobro da Ukrajina odustane od EU. Bilo bi
dobro da Ukrajina ostane nezavisna i suverena
dræava. Bilo bi dobro da napravi Ëvrsti savez sa
Evroazijskom Unijom. Bilo bi dobro da Ruska
Federacija porazi briselske mekuπce. Sve to bi
nam otvorilo nove perspektive.

Naravno, na nama je da pobedimo izdajniËku
vlast i da dræavnike dovedemo da vode Srbiju. To
nam neÊe uraditi Rusi. To moramo sami da uradimo.
Ukoliko Ukrajina uspe da saËuva sebe, Srbija Êe se
spasiti daqeg propadawa.

2.12.2013.                                          Branko Dragaπ

Komentar Iskre: U svom izlagawu uglavnom
zasnovanom na iskustvu, Dragaπ ne daje mnogo
dokaza, ali su wegovi prevashodno intuitivni
zakquËci i uputi, vrlo ubedqivi i korisni.
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PROTIV NACIONALNOG I NARODNOG
INTERESA

Србију нико не угрожава споља да би у
чланству НАТО тражила гаранције за своју без-
бедност. А и уколико би икада била угрожена
споља, НАТО не би био на њеној страни. Током
југословенске кризе и током агресије 1999.
године чланице НАТО су биле ослонац, одно-
сно, савезник сепаратиста, исламског, албан-
ског и неоусташког екстремизма, радећи
активно на дробљењу српске нације и на
слабљењу и територијалном смањивању
Србије.

НАТО је нанео Србији и срском народу
огромну штету од које ће се тешко опоравити у
догледно време. Пре било каквог разматрања
даље сарадње, Србија би требало да затражи
накнаду ратне штете од чланица Алијансе. Да
то питање уврсти у дневни ред без страха што
ће бити одбијена.

НАТО тежи да Србију увуче, да је стави
под потпуну контролу из својих геостратеш-
ких интереса: први је да консолидује свој про-
дор на Исток - према Русији, Каспијском басену,
Сибиру и Блиском истоку;  други, да обезбеди
најамничке трупе за освајачке ратове изван
Европе. Ти циљеви су супротни како садашњим,
тако и трајним интересима Србије.

Кључне чланице НАТО - САД, Велика
Британија и Немачка, свака из својих себич-
них интереса, - протекле три деценије трети-
рају Србе и Србију као агресивне, реметилач-
ке, ретроградне факторе на Балкану и у
Европи. Уз велике напоре и новац произвеле су
и светској јавности наметнуле представу о
Србима и Србији као сатани и злу равном, ако не
и већем, од наци-фашизма Адолфа Хитлера. А
онда су, да би угодиле обманутој и отрованој
јавности, кројиле и спроводиле политику која
представља највећу срамоту за западну цивили-
зацију. Део те политике је и оптужба да је
Србија извршила агресију на Босну и
Херцеговину због чега су јој маја 1992. године
уведене најсвеобухватније санкције које је
Савет безбедности УН икада усвојио.
Формирање и рад Хашког трибунала, формално
названог „за бившу Југославију”, фактички за
Србе и Србију, јесте друга битна илустрација
односа НАТО (земаља) према Србији и Србима.

После 5. октобра 2000. НАТО (чланице)
промениле су свој однос према властима које
су формиране по њиховом укусу и које се све
до данашњег дана карактеришу као „проза-
падне”, закључен је низ споразума као што је
споразум о слободном транзиту трупа НАТО
преко територије Србије (Вук Драшковић - Јап

де Хоп Схефер), споразум о (дипломатском)
статусу америчких трупа у Србији (Тадић -
Кондолиза Рајс), познат као СОФА-споразум,
потписано је приступање Партнерству за мир
(Борис Тадић), почињу заједничке војне вежбе,
школовање официра ВС у америчким и НАТО
школама, учешће контингената ВС у миров-
ним мисијама којима руководи НАТО, или
поједине његове чланице. Међутим, суштински
однос неповерења, притисака и уцена према
Србији, према њеним легитимним интересима,
посебно у вези са статусом Косова и Метохије
(„нормализација односа”), од стране НАТО и
њених чланица тешко да се променио.
Штавише, из западних „аналитичких” и
„научних” кухиња, финансираних од кључних
чланица НАТО, тече процес ревизије истори-
је где су Срби и Србија предмет „посебне”
обраде.

Тако се, на пример, и 100-годишњица
почетка Првог светског рата користи као повод
да се Србија и српски народ учине одговорним
за ту историјску катаклизму у којој је Србија
изгубила трећину становништва за одбрану
своје и слободе других европских народа! Да се
сарајевски атентат искористи као доказ конти-
нуитета агресивне, реметилачке, па чак и „теро-
ристичке генетике” српског народа! Чијим и
каквим циљевима треба да послуже такве гнус-
не, расистичке оптужбе? Да ли се и тим најно-
вијим подметачинама Србија упућује да
закључи да једино уласком у НАТО и безре-
зервним прихватањем његове „мирољубиве”
и „хуманитарне” мисије може да опере пер-
цепцију о својој агресорској и реметилачкој
природи? Хоће ли и НАТО захтевати да се
Србија извини што је изазвала „хуманитарну
интервенцију” са хиљадама људи, жена и деце
страдалих од „паметних” ракета НАТО, са
хиљадама тона бомби, крстарећих ракета, про-
јектила са радио-активним отпадом, касетним,
графитним и другим бомбама?

Чињенице су чињенице. Свака сила за
времена. Историја, супротно најавама, ипак иде
даље. Прикривање истине траје само историјски
часак. У САД и на Западу уопште, све је више
сведока, књига и докумената којима се раз-
обличавају гнусне лажи и закулисне радње
НАТО, његових лидера и кључних чланица.
Закаснела савест појединих актера историје
новијег датума јасно разоткрива антисрпски,
реваншистички и осветнички карактер поли-
тике и понашања низа чланица НАТО-а.
Треба ли да се понашамо као да не знамо ни да
читамо, или као да не разумемо то о чему пишу
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Zaπto VuËiÊ..

државних тајни и неформалном „господару”
шифрованих тајних рачуна огромног изнетог
новца из Србије, који је већим делом „опран” а
један део је на разним рачунима. Динкић је тако
постао „чувар” ризнице изнетог новца из Србије.
Ако Динкић без пардона сада удара у врх
СПС-а али и ДС-а али и прави сплетке око
појединих министара из СНС, као и око пред-
седниак Србије око приватизације Вршачких
винограда, јасно је да некога и нешто Динкић
држи „у шаци”. Лидер СНС-а Александар
Вучић који се бори против државне корупци-
је, мафије, добро зна умешаност Динкића у
многе сумњиве послове. Отворени су по пре-
поруци ЕУ „налози” за преиспитивање привати-
зације „Мобтела” и улоге Динкића.

Политичке игре и сплетке Млађена Динкића

Истрага се креће на провери имовине и
унутрашњих рачуна Динкића на један „про-
видан” начин да се покаже да Динкић за 13
година власти има мањи капитал него један
просечан посланик за 3-5 година свог ман-
дата. То зна Александар Вучић али држи
Динкића у „вези” као свог поверљивог човека за
Емирате. Атак Млађена Динкића на врх СПС-а
али и посредно СНС-а и председника Србије
мора да забрине Александра Вучића те да сам
себи постави питање: „Зашто држим овог човека
уза себе у пословним играма са светом”.

Динкић је у позадини медијско поли-
тичке игре око дискредитовања министра
Бачевића и преко њега „Јужног тока” али и
продора руског капитала у Србији. Динкић
већ 13 година користи стратегију „завади па
владај” и то је радио веома успешно. Прво је био
експерт у оквиру Г 17 плус, онда као партија
мрежно-масонског модела Г 17, да би се овај
модел утопио у УРС и себе дефинисао као
народњачку неоконзервативну странку са
циљем да УРС истисне ДСС из Европских
народњака и да буде могући партнер СНС.

Постоје опције да СНС може владати у
Србији ако на власти у наредној подели буде
СНС-ЛДП-УРС и мањинске партије. Циљ је
истискивање СПС-а који је кључна партија
која је увезена са Русијом око „Јужног тока” и
Србијагаса. ДС је привремено истиснута да би
се стварала нова политичка коалиција. Динкић
улаже све напоре да се одржи у „седлу” уз ства-
рање сукоба на релaцији Дачић-Вучић али и
Вућић_председник Србије, и завадом мини-
стара у влади. Ако Александар Вучић то не
види и спозна на прави начин и њему ће
Динкић певати елегије.

Vidovdan, 4.12. 2013. Tомислав Кресовић
(Podvukla - Iskra)

Ustavni sud

Statut Vojvodine neustavan
Ustavni sud Srbije odluËio je da pojedine

odredbe Statuta AP Vojvodine nisu u skladu sa
Ustavom republike Srbije. Sud je dao rok od πest
meseci da se Statut uskladi sa Ustavom. U
saopπtewu se navodi da je ovom odlukom sud
okonËao postupak ocene ustavnosti Statuta AP
Vojvodine.

"Odlukom Ustavnog suda, koja je obrazloæe-
na na 140 stranica, utvreno je da nisu u saglasnos-
ti sa Ustavom one odredbe Statuta koje se temeqe
na ustavnopravno neprihvatqivom konceptu da je
Statut AP Vojvodine wen konstitutivni akt kojim
je Autonomna pokrajina vlasna da uredi svako
pitawe za koje smatra da je za wu od interesa,
nezavisno od toga da li ureewe tog pitawa pred-
stavqa iskquËivu ustavnu ili zakonsku materiju i
da ni Ustavom nije ograniËena u pogledu ureewa
organizacije i meusobnog odnosa pokrajinskih
organa", saopπtio je Ustavni sud.

Takoe, kako se navodi, Ustavni sud je utvr-
dio da su neustavne i one odredbe Statuta kojima
su preuzete odredbe Zakona za koje je oceweno da
nisu saglasne sa Ustavom, kao i odredbe kojima se
propisuju nove ili drugaËije nadleænosti AP
Vojvodine od nadleænosti koje su odreene zako-
nom.

"Meutim, kako danom objavqivawa Odluke
Ustavnog suda prestaju da vaæe sve odredbe za koje
je utvreno da su neustavne, a imajuÊi u vidu broj-
nost ovih odredaba, Ustavni sud je smatrao da
wegova ustavna funkcija da πtiti ustavnost i
zakonitost ne znaËi samo obavezu da iz pravnog
poretka ukloni opπte akte koji nisu u saglasnosti
sa Ustavom, veÊ i obavezu da svojim odlukama
doprinese harmonizaciji pravnog poretka u celini,
te da se stoga ni na koji naËin ne sme dovesti u
pitawe funkcionisawe AP Vojvodine i time ost-
varivawe prava graana na pokrajinsku autonomiju,
a πto bi bila posledica pravne praznine koja bi
nastala nakon prestanka vaæewa neustavnih
odredaba Statuta."

Zbog svega toga Ustavni sud je, kako je
objaπweno, odluËio da iskoristi zakonsku
moguÊnost i da za maksimalni, Zakonom o Ustavnom
sudu propisani, rok od πest meseci odloæi
objavqivawe Odluke u "Sluæbenom glasniku
Republike Srbije”.

"U tom roku Skupπtina AP Vojvodine, kao
donosilac Statuta, i Narodna skupπtina, kao organ
koji daje prethodnu saglasnost na Statut, imaju
moguÊnost da Statut usklade sa Ustavom, a do iste-
ka ovog roka Statut u celini nastavqa da se
primewuje, Ëime se obezbeuje nesmetano
funkcionisawe AP Vojvodine".

5.12.2013.                                       Vesti-online
(Podvukla - Iskra)
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Posle poËetka radova na JT u Srbiji

EU HO∆E DA OMETE IZGRADWU 
JUÆNOG TOKA

Evropski zvaniËnici ukazali su na skupu o
gasovodu Juæni tok u Briselu da se bilateralnim
ugovorima Moskve i Gasproma sa zemqama ukquËenim
u projekat gasovoda krπi zakonodavstvo EU i da
uËesnice treba ponovo da pregovaraju kako bi ugovore
uskladile sa evropskim propisima. Srpska mi-
nistarka energetike Zorana MihajloviÊ je po
zavrπetku rasprave o Juænom toku u Evropskom par-
lamentu 4. decembra izjavila da na prvom mestu
Evropska unija i Rusija moraju da se dogovore oko
evropskih propisa koji Êe vaæiti za Juæni tok, a tek
onda ostale, mawe uËesnice tog projekta ukquËujuÊi
Srbiju. Predstavnik Gasproma rekao je da su proble-
mi oko propisa EU i Juænog toka vezani za TreÊi
energetski paket koji Ëlanice EU treba da primewu-
ju meusobno i s treÊim zemqama.

U raspravi o Juænom toku Klaus-Diter
Borhart, direktor za unutraπwe energetsko træiπte
u Direktoratu za energetiku Evropske komisije,
izjavio je da su Moskva i ruska kompanija Gasprom
koja gradi gasovod sklopile bilateralne ugovore sa
zemqama ukquËenim u Juæni tok, a tim ugovorima
nije poπtovano zakonodavstvo unutraπweg træiπta
EU.

"Komisija je pogledala te meuvladine ugo-
vore i zakquËila da nijedan nije u skladu sa zakon-
ima EU. Zato smo zemqama (uËesnicama u projektu)
rekli da imaju obavezu, po EU sporazumima ili po
sporazumu o Energetskoj zajednici, da traæe da pono-
vo pregovaraju sa Rusijom kako bi meuvladine ugo-
vore uskladili sa zakonima EU". 

Aleksandar Siromjatin, zamenik rukovodio-
ca sektora za upravqawe projektima u Gaspromu,
rekao je da su problemi oko propisa EU i Juænog toka
vezani za TreÊi energetski paket, koji sve zemqe EU
treba meusobno i s treÊim zemqama da primewuju.

Srbija i Rusija taj problem nemaju, objasnio je
on, jer Srbija Êe tek 2015. poËeti pregovore o tom
energetskom sporazumu s EU, pa se oËekuje da do tada
Rusija i EU reπe sva pitawa vezana za evropske
propise i izgradwu i delovawe gasovoda Juæni tok.

Siromjatin:  »iwenica je da su ne samo Rusija
i Srbija veoma zainteresovane za izgradwu Juænog
toka, veÊ i velike kompanije i banke iz moÊnih
zemaqa same Evropske unije koje ulaæu novac u Juæni
tok.

Funkcioner Gasproma je æeleo da ukaæe da je
"Srbija glavni, centralni deo Juænog toka, uz dve
grane gasovoda i glavno skladiπte na srpskoj teri-
toriji".

Po reËima Zorane MihajloviÊ, "Rusija i
Evropska unija moraju da se dogovore oko tog naj-
znaËajnijeg pitawa, a to je poπtovawe evropske regu-
lative od strane svih onih zemaqa koje su uËesnice u
izgradwi Juænog toka".

A kada to EU i Rusija budu uradile, onda to
mogu uËiniti i druge zemqe, stavila je do znawa mi-

nistarka za energetiku, naglasivπi da se "ne moæe
od male Srbije oËekivati da mewa energetske spo-
razume, a da nijedna od ostalih dræava, od kojih su
neke Ëak i Ëlanice EU, kao Bugarska, to ne radi".

"Ako bih ja krenula da govorim o redefini-
sawu i ponovnom pregovarawu oko energetskog spo-
razuma, to bi znaËilo da moraju da padnu ministar i
vlada. Kod nas to neÊe moÊi tako jer je energetski
sporazum koji je Srbija sklopila s Rusijom 2008.
godine drugaËiji od takvih sporazuma koje su pot-
pisale druge dræave" rekla je MihajloviÊ i objasni-
la da je "kod nas u pitawu bila i prodaja Naftne
industrije Srbije, mi imamo ugovor koji je veÊ na
snazi, tu je i vlasniπtvo nad podzemnim skla-
diπtem gasa, kao i izgradwa Juænog toka".

"Srbija je", dodala je Zorana MihajloviÊ,
"pripremila sve πto je potrebno da bi poËela
izgradwa i naπ plan je da formiramo konzorcijum
srpskih kompanija koje mogu da uËestvuju u projekto-
vawu, izgradwi, praÊewu, nadzoru i svemu onome πto
Srbiju Ëeka u izgradwi Juænog toka".

Tri sporna pitawa

Borhart je rekao i da je evropski komesar za
energetiku Ginter Etinger u pismu ruskom ministru
energetike Aleksandru Novaku objasnio situaciju oko
projekta traæeÊi od wega da "pozitivno gleda" na
moguÊnost ponovnog pregovarawa o ugovorima sa
zemqama uËesnicama u Juænom toku.

U projektu gasovoda su Ëlanice EU - Bugarska,
Maarska, GrËka, Slovenija, Hrvatska i Austrija, kao
i Srbija, koja je Ëlanica Energetske zajednice,
meunarodnog sporazuma uz podrπku EU koji pokriva
bivπe komunistiËke zemqe istoËne Evrope.

"Ono πto mogu da kaæem je da meuvladini
ugovori neÊe biti osnova za izgradwu i rad Juænog
toka. Jer, ako Ëlanice EU i zemqe u projektu ne budu
ponovo pregovarali, Komisija ima naËina da ih pri-
nudi da to urade. I Juæni tok neÊe moÊi da radi pod
uslovima iz tih ugovora", istakao je Borhart.

Taj zvaniËnik ukazao je i na najveÊe mane
meuvladinih ugovora o gasovodu Juæni tok.

Na prvom mesetu, to je pitawe vlasniπtva
nad mreæom, odnosno Gasprom, koji je i proizvoaË i
isporuËilac gasa, po propisima EU ne moæe da
istovremeno bude vlasnik i proizvodnih kapaciteta
i prenosne mreæe.

Tu je i pitawe obezbeewa nediskriminacije
za pristup treÊe strane gasovodu, πto znaËi da
Gasporm ne moæe da ima ekskluzivno pravo i bude
jedini isporuËilac. 

TreÊe sporno pitawe koje treba reπiti tiËe
se tarifne strukture.



Iskra 1. januar 2014. Iskra 1. januar 2014. 

Ponuena pomoÊ bankrot Ukrajini

EU: Zajam 800 miliona evra
Rusija: $15 milijardi i  

33% jeftiniji gas

- Moskva pristaje da znatno smawi cenu
gasa Ukrajini i da kupi dræavne obveznice te
zemqe vredne 15 milijardi dolara - rekao je ruski
predsednik Vladimir Putin posle sastanka sa
ukrajinskim predsednikom Viktorom JanukoviËem.

Putin je precizirao i da Êe ruska dræavna
gasna kompanija Gasprom sniziti Ukrajini cenu gasa
sa dosadaπwih oko 400 dolara za 1.000 kubika, na
268 dolara.

On je, takoe, rekao da na sastanku sa
JanukoviËem nije bilo reËi o pristupawu Ukrajine
Carinskoj uniji bivπih sovjetskih republika.

Ruski i ukrajinski zvaniËnici potpisali su
danas niz sporazuma za unapreewe trgovinske i
industrijske saradwe. Meu danas potpisanim spo-
razumima je i ugovor o reπavawu spora u meusob-
noj trgovini, sporazum o zajedniËkoj modifikaciji
transportnog aviona iz sovjetske ere, ugovor o
industrijskoj saradwii o izgradwi mosta preko
KerËkog moreuza.

Joπ nema reagovawa opozicije na prve
informacije iz Moskve. Protesti opozicije u
Ukrajini su izbili zbog odluke JanukoviËa da ne
potpiπe Sporazum o pridruæivawu sa EU, zarad
ËvrπÊih veza sa Rusijom.

"Predsednik je danas u Moskvi, a priËa se
da Êe se vratiti s novcem i niæom cenom gasa. Pod
kojim uslovom? Nadamo se da neÊe izdati
nacionalne interese zemqe", rekao je jedan od
opozicionih lidera Vitalij KliËko.

Drugi lider opozicije Arsenij Jacewuk upo-
zorio je JanukoviËa na posledice ulaska Ukrajine u
carinsku uniju bivπih sovjetskih republika.

"Za wega je to karta u jednom pravcu. Ako to
uradi, ne sme se vratiti iz Moskve", poruËio je on.
Evropska unija objavila pre dva dana da je sus-
pendovala pripreme u ciqu potpisivawa sporazu-
ma o pridruæivawu sa Ukrajinom.

To je objavio evropski komesar za proπi-
rewe ©tefan File, uz obrazloæewe da ne postoji
"jasno zalagawe" predsednika Ukrajine Viktora
JanukoviËa da Êe potpisati takav sporazum sa EU.

Brisel je saopπtio Ukrajini da nastavak
pregovora zavisi od "jasnog zalagawa (Kijeva) da se
potpiπe sporazum, ali nije bilo odgovora", naveo je
File. 

17.12.2013.                                                 Beta
(Podvukla - Iskra) 

EU hoÊe...

Juæni tok - niæa cena gasa i radna mesta

Srpska ministarka energetike izjavila je na
skupu da za Srbiju buduÊi gasovod Juæni tok znaËi
veÊu energetsku bezbednost i niæu cenu gasa, a samo
etapa izgradwe Êe zaposliti sto hiqada qudi.

"Kada kroz Juæni tok krene prvi gas.. to Êe za
Srbiju znaËiti oËuvawe najmawe 3.300 radnih mesta u
kompanijama koje gas koriste kao energent", naglasi-
la je MihajloviÊ na skupu, na kojem su uËestvovali i
Ëelnici ruske kompanije Gasprom koja gradi Juæni
tok, zvaniËnici EU, funkcioneri ruske i bugarske
vlade, kao i istraæivaËi iz evropskih nauËnih cen-
tara. 

Zorana MihajloviÊ je naglasila da Êe se
izgradwom tog gasovoda vaænog za dodatno snabde-
vawe velikog dela Evrope u Srbiji oËuvati radna
mesta, pre svega u kompanijama MSK Kikinda,
Azotara PanËevo i HIP Petrohemija.

"OËekujemo da Êe biti zavrπena i gasi-
fikacija Srbije, kao i da Êe se krenuti u izgradwu
kogenerativnih postrojewa na gas, πto bi imalo
veliki uticaj na poveÊawe energetske efikasnosti".

Kako je dodala, "naπ strateπki pravac u
energetskoj politici je da Srbija iskoristi svoj
poloæaj i bude tranzitni koridor za struju, gas, teËni
naftni gas, naftu i naftne derivate, kao i regiona-
lni centar za skladiπtewe energije i energenata".

Zamenik predsednika Upravnog odbora
Gasproma Aleksandar Medvedev je na skupu, koji je
organizovalo udruæewe Prirodni gas Evropa (Natural
Gas Europe), predoËio da Êe dotok gasa preko Juænog
toka za Evropu znaËiti "fleksibilniji i stabilniji
dotok" energije, na hiqade novih radnih mesta, kao i
energetsku bezbednost i boqe oËuvawe prirodne
sredine.

Siromjatin je ukazao na Ëiwenicu da Êe se
rezerve gasa u Severnom moru polako iscrpeti, tako
da Êe protok od 63 milijarde kubika gasa preko
Juænog toka znaËiti bez sumwe bitno uveÊanu ener-
getsku bezbednost za Evropu.

Srpska ministarka je navela da zemqe jugo-
istoËne Evrope imaju energetski mawak, a oËekuju
rast potroπwe energije, pa zato planiraju da do 2021.
obezbede rast energetskih kapaciteta od 64%.
Dodala je da su, pored investirawa u nove
kapacitete zbog poveÊawa potroπwe, potrebne i
dodatne investicije, jer Êe jedan deo kapaciteta biti
sklowen sa mreæe usled dotrajalosti i nepovoqnog
uticaja na æivotnu sredinu, tako da je oslawawe na
prirodni gas jedna od pogodnosti jugoistoËne Evrope.

Izgradwa Juænog toka zemqama jugoistoËne
Evrope donosi energetsku bezbednost, kao i
ekoloπku i ekonomsku bezbednost, zakquËila je srp-
ska ministarka energetike.

5.12.2013. Beta 
(Podvukla - Iskra)
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Predsednici dræave i vlade `padaju` i nestaju, a Mlaa uvek `pri vlasti`...

ЗАШТО ВУЧИЋ ОДРЖАВА ДИНКИЋА
Мистерија односа Динкић-Вучић

Лидер УРС-а Млађен Динкић, „сива еми-
ненција” српских јавних и тајних финансија
„плива” у свим владама и политичким комбина-
цијама од октобра 2000. године. Ко штити
Динкића? То је политичко енигматско питање
од посебног значаја. Лидери ДОС-а, а један од
преживелих ДОС-ових „револуцинара” мини-
стар Велимир Илић потврђује, да су постојале
изнете паре из Србије на Кипру преко канала
Борке Вучић и поверљивих сарадника РДБ-а
Србије, који су били носачи изнетог новца из
Србије.

Сурчински аеродром је био „забрањени”
град и центар посебне намене за трансфер
новца из Србије у оф шор дестинације и на тајне
рачуне. Млађен Динкић каже да нема никаквог
новца на Кипру и да никада није повезан са
мрежом изнетог капитала из Србије. И даље је
мистерија шта је покојна Борка Вучић, банакар
од знања и поверења не само Слободана
Милошевића већ и бизниса светског калибра пре
свега породице Рокфелер предала Динкићу у
јесен 2000. године у „гангстероком” препаду на
српске банке.  Динкић по хрватском новинару и
истраживачу Домагоју Маргетићу зна путеве
силних милијарди долaра и ДМ изнетих из
Србије.

Динкић „господар” тајни и новца

Ове тајне остају код Динкића и оних који
га већ 13 година штите из сфере банкарске моћи
у Европи и познатих перионица. Мистерија је
како је Динкић све време од 2000. године у
„великим играма” моћи и власти на начин да
води отвoрене ратове или тајне игре са свим
премијерима и председницима Србије. Био је
опозиција и играч у „сенци” и у власти преми-
јера Зорана Ђинђића, Зорана Живковића,
Војислава Коштунице и Мирка Цветковића.
Свуда је био власт и унутрашња опозиција,
рушио владе и водио своје ратове где је доби-
јао подршку дела владајуће олигархије.

Био је и остао политички „мешетар”
који без великог респекта удара и на пред-
седника Србије Бориса Тадића али и сада
Томислава Николића. Динкић је био главни
кадровик свих банкарских олигархија и уце-
њивач свих крупнијих бизнисмена и тајкуна.
Зашто се сви плаше мр. Млађена Динкића? Пре
свега што је Динкић у својој континуираној вла-
сти градио своју мрежу од банака које владају
Србијом данас и држе моћ над финансирањем
државе и привреде у Србији. Динкић је својом
влашћу успео да направи базу податка богаћења
српских тајкуна и политичара стварајући своју

неформалну тајну службу преко државних орга-
на попут утицаја у царини, пореској служби,
финансијској полицији, банкарским олигархи-
јама.

Динкић ради по моделима америчких
сајентолога као моћне финансиске секте која у
Европи делује преко појединих банака у
Немачкој, Аустрији и Мађарској које су увезане у
пословни и банкарски систем у Србији. Динкић
је био и остао лобиста појединих моћних енер-
гетских корпорација. Јак утицај међу моћним
лобијем банкара у Европи утицао је да Динкић
активира пројекат ФИАТ-а у Крагујевцу и дру-
гих компанија које делују у Србији.
Истовремено имао је подршку Мартина Шлафа у
великој игри око „Мобтела”, а треба му одати
признање за шпекулативне радње око
Националне штедионице.

Динкић је дакле споља остављао утисак
скромног, радног и вредног политичара који
нема значајнију имовину упркос пословима и
дужностима које је обављао. Динкић је био
противник продаје НИС-а Руској страни али и
критичар „Јужног тока”. Касније покушава да
преко Милана Панића свог лобисте у САД и
Русији активира пословне везе, али без већег
успеха. Политички гледано Динкић је ближи
Немачкој политици регионализма Србије и
Балкана. Али био је и остао „велики мајстор”
финансијске архитектуре Србије у матрици
Чикашко-Харвардске школе односоно
неофридмановац. Динкић стоји у позадини
серија „Инсајдера” својим подацима које је дао
за удар на СПС-ДС, али и кључне личности у
држави попут Председника Србије Томислава
Николића.

Стратегија „завади па владај”

Млађен Динкић има свој утицај на
поједине министре у влади пре свега у спи-
новању политичких и других закулисних
радњи и афера. За такву стратегију има подр-
шку и од појединих структура изван Србије пре
свега у Немачкој и Великој Британији.
Политичар који без скрпула удара на преми-
јере и председнике Србије у последњих 13
година има више од политичке храбрости.
Има „политичка леђа” изван Србије, градећи
тако своју моћ и у Србији. Зато се и поставља
питање зашто је Млађен Динкић постао послов-
ни партнер првом заменику премијера и лидеру
СНС-а Александру Вучићу, покривајући британ-
ске мреже у арапском свету где је Динкић
државни заступник.

Не ради се о способности Млађена
Динкића већ о „чувару” финансијских и
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Prvi, razdor...

ti. Onda sam rekao, pa dobro πta hoÊete? Ne dajete 
nikakvu pomoÊ. Unutar BiH od pristigle pomoÊi u
proteklih dvadeset godina, svega 17% je bilo za
Republiku Srpsku. Dakle, Ëak ste se maÊehinski u
tom ekonomskom smislu odnosili prema Republici
Srpskoj. Zbog Ëega hoÊete da Republika Srpska
pristane na NATO? To je to πto je taj NATO, ili
zapad, uradio za Srbe bilo sa jedne, bilo sa druge
strane Drine. A treba da se ue u tu neku EU koja
viπe ni sama sebe ne moæe da izdræava.

Sa druge strane, oni koji istinski pruæaju
finansijsku pomoÊ u ovom Ëasu, koliko god da je ona
minorna, to je kapital koji ulazi u Republiku
Srpsku od strane Rusije i sa druge strane pomoÊ u
obliku Juænog toka i nekih kredita koji Êe vredi-
ti milijarde evra. Ali u Ëemu je problem. Problem
je u tome πto Rusi vrlo jasno kaæu. Nema nikakvih
problema da vi uete u EU, u koju mi nikada neÊemo
uÊi, ni BiH ni Srbija, uzgred reËeno, nego je prob-
lem u tome πto ako vi uete u NATO mi prekidamo
svaku pomoÊ. A ako Rusija prekine pomoÊ u ovom
Ëasu Republici Srbiji u kojoj postoje snaæne ten-
dencije da se minira Juæni tok, onda Srbija nema
nikakve perspektive i ekonomskog razvoja, a ako
Srbija opet ostane neutralna kao πto piπe u
Ustavu, a BiH ue u NATO, odnosno nadvlada jedan
glas boπwaËke opcije koja je, mislim pronatovska,
kao i hrvatska opcija u Federaciji BiH jer su
wihova braÊa Hrvati sa druge strane veÊ u NATO-
u. PraktiËno neÊe biti viπe nikakve veze izmeu
Republike Srpske i Republike Srbije. To je ono
πto hoÊu da kaæem i to je taj neki referencijalni
okvir unutar kojeg se ovaj skup ili sliËni skupovi
odræavaju.

Prema tome imamo izbor. Ili Êemo iÊi
prema jednoj fikciji za koju Ëak zapadni ekono-
misti kaæu, ako BiH ikad ue u EU, to Êe biti za
20-25 godina, πto bi se praktiËno reklo, to je πega
od perspektive. Sa druge strane, neÊe nikad uÊi
zato πto ne ulazi ni Turska. Turska ne ulazi zbog
toga πto EU nije luda da preko Turske doe ko zna
koliko desetina, stotina hiqada qudi koji pri-
padaju jednoj drugoj civilizaciji i koje EU prak-
tiËno ne æeli. Prema tome ona praktiËno iz istih
razloga ne æeli ni BiH te je oËito jasno da i po
nedavno sprovedenom popisu u ovom Ëasu Boπwaci
nadmaπuju i Srbe i Hrvate zajedno.

Dakle imamo izbor. Ili da se oni koji imaju
svest o onome πto ja govorim, da idemo prema tamo
gde ima kapitala, gde ima resursa, gde ima
træiπte, a to je ova istoËna strana, ili da se ba-
vimo nekim fikcijama prema zapadu i da jedna
mala kategorija stanovniπtva koja je potplaÊena, a
to vrlo odgovorno govorim, vrπi propagandu za
odlazak prema EU koja Êe "dobro" æiveti, a ovi svi
Êe crkavati i biti i pod vlaπÊu jedne druge civi-
lizacije, koja nije naπa civilizacija. Ovo bi bio
jedan referencijalni okvir.

Sajt: Vostok.rs, 8.12.2013. Vawa SaviÊeviÊ
(Podvukla - Iskra)

ХАШКИ ЋОРСОКАК
Јуче по подне Београдом се ширила вест да

је лидер Српске радикалне странке Војислав
Шешељ оболео од рака дебелог црева и да ће због
тога вероватно бити пребачен у неку од хашких
болница како би га оперисали. Истовремено у
Хашком трибуналу одржавала се Пленарна седница
свих судија, те је због ње јучерашње поподневно
суђење Радовану Караџићу скраћено. Како је шест
година дуго суђење Војиславу Шешељу запало у
процесни и материјални ћорсокак из кога, по миш-
љењу правних стручњака, нема више ни правног ни
правичног излаза, говоркало се да би ове две вести
могле бити једна са другом повезане.

Све је могуће данас када ни председник
Хашког трибунала Теодор Мерон не зна како,
кад и на који начин ће се окончати суђење
Војиславу Шешељу. Подносећи пре неки дан
редовни полугодишњи извештај о завршној фази у
раду трибунала пред Саветом безбедности УН, он
је рекао да ће Радовану Караџићу првостепена
пресуда бити изречена у октобру следеће годи-
не, Горану Хаџићу месец дана касније, Ратку
Младићу средином 2016, али да се ето, за
Шешеља још не зна. Као да је овај оптуженик
дошао у Хаг пре шест месеци, а не пре 11 година,
тужилаштво тражи да се суђење Шешељу заврши
у „разумном року” тако што ће се нови судија који
је дошао уместо изузетог данског судије
Фредерика Хархофа, за неколико месеци „упо-
знати” са 18 хиљада страница транскрипта, сто-
тинама хиљада страница доказног материјала, и
прегледати око три стотине снимака статусних
конференција. Да ли је то разумно?

Судија Хархоф је коначно изузет на захтев
Шешеља, јер је обелодањена његова кореспонден-
ција са пријатељима, у којој критикује праксу
Теодора Мерона да притиском на судска већа
извојева ослобађајуће пресуде за хрватске и српске
генерале.

Пре Шешеља изузеће овог судије тражило је
и тужилаштво Хашког трибунала, јер је као активи-
ста данског Хелсиншког комитета испитивао јед-
ног сведока оптужбе против Шешеља, па су сматра-
ли да не може да буде судија у истом случају.
Поменути сведок, Исак Гаши сведочио је у случа-
јевима Душку Тадићу, Слободану Милошевићу и
Момчилу Крајишнику, али је у судници тврдио
да је Хархоф у време када је био активиста
Хелсиншког комитета и истовремено сарадник
тужилаштва, кривотворио његов исказ.

Да Слободан Милошевић није умро 2006. у
затвору, „суђење столећа” које је после четири
године било тек на половини, вероватно би само по
својој дужини, оправдало своје име.

Највише функционере у Хашком суду
пред затварање брине како да се пристојним
отпремнинама одуже стотинама „лојалних”
службеника који су толике године радили у Хагу.
Управо је та финансијска компонента провејавала у
извештајима Мерона и Брамерца, које су поднели
пре неки дан у Њујорку. Правда је, ваљда, да се сви
они добро награде.

Politika, 11.12.2013. Зорана Шуваковић
(Podvukla - Iskra)

(ГЕО)ПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ „ЈУжНОГ ТОКА”
I POSLEDI»NO ZA SRBIJU

Паневропски гасовод, чија изградња преко
Србије ускоро почиње, битно ће допринети еволутивној
промени снага на Балкану и генерално Европи, а на
штету хегемонистичких евроатлантских центара моћи.

Несумњиво је да ће паневропски гасовод „Јужни
ток” имати огроман економски и стратешко-енергетски
значај, како за Србију тако и друге државе које су на
неки начин укључене у тај пројекат. Да само поменем
приходе од транспортних тарифа, отварање нових рад-
них места у вези са изградњом, радом и одржавањем
гасовода, повољнију цену гаса за привреду и грађане,
те енергетску безбедност која произлази из дугорочно
осигураног поузданог снабдевања енергентом 21. века.
Све то је ефекат на страни држава корисника гаса и,
осим када се ради о крајњим корисницима, земаља које
профитирају на његовом транспорту. Када се ради о
извозницима гаса - тј. Русији и државама Средње Азије
које такође напајају руски систем гасовода - они доби-
јају још бољу позицију на европском тржишту. Речено, у
основи, нико ни не оспорава, иако има неаргументова-
но-пропагандних покушаја довођења под знак питања
намере да се пројекат реализује, налик оном недавном,
америчког амбасадора у Србији (он се „чудио” што
изградња „Јужног тога” није отпочела у Русији, „забо-
рављајући” да се прво почиње тамо где постоји
опструкција). Међутим, занемарује се или пак намерно
маргинализује нешто друго: огромни (гео)политичи
значај „Јужног тока”.

НЕПОСРЕДНИ ЗНАЧАЈ
Да је којим случајем „Јужни ток” био изграђен

током 90-их година прошлог века, на Србију не би пала
ни једна бомба 1999. године. Преко нас би пролазило
нешто што је од виталног значаја и за битне чланице ЕУ,
као што је Италија, и за моћну Русију. То се нико не би
усудио да угрожава пошто се тиме не би принципијелно
већ најдиректније повредили интереси других реле-
вантних држава, и то делимично из свог НАТО табора.
Једна је ствар радити нешто што је начелно против ста-
вова Москве и Рима - на пример извршити агресију на
Србију - а друго је ударити на нешто до чега је непо-
средно стало тамошњим прворазредним средиштима
економске и политичке моћи.

Тиме се ствара озбиљно непријатељство, а чак и
Вашингтон добро размисли с ким отвара такве фронто-
ве, те избегава да их истовремено буде превише. На то
указује и чињеница да током бесомучног разарања
Србије, без обзира на одбрамбени значај који је за нас
имао „Телеком”, имовина те фирме - у то време била у
српско-италијанско-грчком власништву - није била
мета. А „Јужни ток” је много више од „Телекома”.
Његово војно угрожавање било би толико ризично да је,
готово сигурно, искључено. Без претеривања може да се
каже да би Русија војно-политичку офанзиву у зони
„Јужног тока” могла да схвати као агресију на себе, са
последицама које из тога проистичу.

Зар је после сагледавања „Јужног тога” и нашег
места на његовој траси, у таквом светлу, потребно још
објашњавати његов непосредни геополитички значај за
Београд? Када он буде изграђен, Србија ће бити много
безбеднија земља. И без чланства у војним савезима, иза
нас ће, и то челиком а не речима, пре свега због себе,
стајати велика евроазијска сила каква је Русија. Као и
јавност, са утицајем који то има на политику, оних

западних земаља чији ће грађани и привреда бити свес-
ни да гас који користе, немалим делом, стиже преко
Србије. Прекидањем тог тока, када се на њега изврши
преоријентација те на њему заснује даљи развој, од сто-
тинак милиона људи на простору ЕУ, био би схваћен као
угрожавање њихових личних интереса. Штавише, тако
ће бити доживљавано и свако видљиво распиривање
пожара у вези са Србијом, тј. све оно што би могло да
угрози функционисање магистралног га-совода.

То је важно јер неке моћне земљеи даље би да
комадају Србију. Некоме делује да би било баш згодно
да Војводина постане самостална или тек конфедерал-
ним везама повезана са остатком Србије. Други из слич-
не перспективе гледају на Рашку област (Санџак). Русија
као и низ нама пријатељских држава, снажно се проти-
ви таквим тенденцијама. Но, тек када буде реализован
„Јужни ток”, територијални интегритет Србије за Москву
ће бити скоро истог значаја као интегритет Русије. А у
пружању подршке очувању интегритета Србије та вели-
ка словенско-православна земља имаће и много већу
подршку западних земаља које ће се озбиљно напајати
гасом преко нас.

Точак историје не може да се окрене уназад, па
да се све то целовито одрази на Косово и Метохију, али
свакако је поуздана брана од даљег распарчавања
Србије. А када смо већ и код КиМ, да смо, док изградња
„Јужног тока” не узме маха, сачекали са склапањем
аранжмана ради скидања иницијалне блокаде на путу
евро-интеграција, наша преговарачка позиција била би
много боље. Можда је и зато од стране разних западних
лобиста кочен „Јужни ток”, а из Брисела и Вашингтона
вршен снажан притисак на Београд да што пре прави
тзв. „компромис” у вези са Косовом. Надам се да нећемо
направити исте грешке и са одустајањем од војне
неутралности и ступањем у НАТО, што је, по косовском
рецепту, пре него што се уобличи нова, по нас повољни-
ја геополитичка реалност, такође део агенде некритич-
ки прозападних кругова у Србији.

ОД ЛОКАЛНОГ КА ГЛОБАЛНОМ
Све у свему, до сада смо видели колико се за

изградњом „Јужног тока” повећава војна и политичка
безбедност Србије, односно до које мере расте њена
преговарачка позиција и како је врло блиска корист на
том пољу, срећом не баш потпуно, прокоцкана у вези са
КиМ. Бар преостале српске позиције на простору наше
јужне покрајине, чији важан елемент је стварање и јача-
ње српског ентитета - ако буде храбрости да се то у
повољнијим условима стварно а не тек позерски чини -
моћи ће много озбиљније да се бране. Уз то, порашће и
регионални значај Србије. Она ће бити посредни извор
гаса за државе нашег окружења које нису на магистрал-
ној траси гасовода (Хрватска, Црна Гора, Македонија,
БиХ).

То примарно има економско-енергетски ефе-
кат али са тим је, да поновим, спрегнута и политичка
моћ онога преко кога прелази нешто што је другима
веома потребно. У тим координатама треба гледати и на
Републику Српску, преко које ће, такође, делимично
даље ићи крак „Јужног тока”. Тиме се јача и отпорна
снага РС на разне притиске, између осталог и оне срачу-
нате на централизацију БиХ, а развија се и потенцијал
Србије да у вези са њима пружи подршку Бања Луци. Већ
и сада, после озбиљног уласка ртала у енергетику РС,
њен положај је много бољи и ту се у некој
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мери крију разлози њене непопустљивости на притиске
током протеклих неколико година. А основи за одбрану
државности РС додатно ће порасти када изградња
„Јужног тока” узме маха.

Ово су тек неки непосредни аспекти геополи-
тичког значаја „Јужног тока” за Србију. Време је да пре-
ђемо на његов посредан значај за нас, из чега се тек
види пуни домет претходног. Ради тога битно је да са-
гледамо шири геополитички смисао „Јужног тока”. О
томе нам индиректно говоре истраживања Савет за
спољну и одбрамбену политику, реномираног анали-
тичког центра Руске федерације. Из њих се не види само
шта ће бити потенцијално реално у будућности, већ
провејава и став о томе шта Москва жели. Иначе, то је
важно рећи, на челу Савета налази се Сергеј Караганов,
декан руског државног Факултета за међународну еко-
номију и политику. Он је уједно и представник Русије -
са статусом сталног госта (рецимо посматрача) - у моћ-
ној Трилатералној комисији. А да се подсетимо, у пита-
њу је важно стециште евроатлантске елите, односно,
условно речено, невладина организација коју је основао
Дејвид Рокфелер, а која је изворно установљена да раз-
вија блиске односе између Америке, Европе и Јапана, да
би данас проширила зону свог де-ловања.

СВЕТ У ДОГЛЕДНОЈ БУДУЋНОСТИ
Руски експерти су уверени да ће се у наредних

деценију-две наставити трендови из претходног
периода, и у складу са њима одвијаће се еволутивне
промене са озбиљним кумулaтивним резултатима. Исток
ће наставити да сустиже Запад али он неће стагнирати,
нити ће у догледно време пасти у сенку нових сила. Без
обзира на све тешкоће (од финансијских балона до
негативних демографских трендова), САД и европске
земље ће, како се тврди, успети да консолидују своје
економије. Ипак, нови економски бум на Западу није
могућ. Развијене земље наставиће да благо напредују на
основу акумулираног богатства, знања и генерално
високог цивилизацијског нивоа на коме се налазе, али
ће полако губити садашње економске предности. То ће
почети да се одражава и на однос снага на војно-поли-
тичком плану.

Иако ће САД остати најмоћнија држава, Кина ће
почети да добија и све већи глобални значај у помену-
тим сферама, док ће јачати и друге регионалне силе
које у ће својим „двориштима” моћи не само да парира-
ју Америци већ и да је надиграју. Укратко, већ рођени
асиметрични полицентризам - поредак у коме су САД
једина суперсила, којој у глобални размерама још нико
не представља противтежу, али у одређеним макроре-
гионима већ сада се суочава са великим силама које ту
могу да имају и доминантну улогу (као Русија на већем
делу постсовјетског простора) - прерашће у истински
полицентризам. Америчка глобална доминација биће
ограничена постојањем све већег броја зона изузетих из
домена њене хегемоније, односно кинеским парира-
њем од Латинске Америке преко Африке до Азије. И још
нешто ће за САД постати ограничавајући фактор. То је
слабљењем евроатлантских спона!

ЕУ до 2020. године, како се сматра у Москви,
неће превазиђи унутрашње слабости, односно неће
постати способна да ефикасно води заједничку од-
брамбену и спољну политику. Без обзира на то, извесна
унутрашња функционална побољшања, као и еманци-
пација у односу на ослабљену Америку, реално је оче-
кивати већ до краја наше декаде. У складу са тим, јача-
ње сарадње између Русије и ЕУ биће тада могуће на
основу превазилажења садашње супротности у сфери

енергетике, а такође знатно веће размене инвестиција и
креирања јединственог приступа међународној безбед-
ности. Упоредо с тим, већ за десетак година, могуће је
приближавање САД и Кине. Америка ће до тада прихва-
тити реалност, тј. чињеницу да је Кина постала играч
који мора да буде уважен на глобалном (а не само
регионалном) плану.

Руски стручњаци допуштају и другачији ток
догађаја од наведеног. Побољшање односа између
Брисела и Москве, односно јачање ЕУ, можда подстакне
Вашингтон да почне да се понаша конструктивно према
Руској федерацији, па до стратешког зближавања дође
на простору од Лос Анђелеса до Владивостока. Ради
спасавања евроатлантских интеграција, можда САД
прихвате и нову, енергетско-сировинским потребама
мотивисану, евроазијску димензију политике ЕУ.
Такође, односи између Вашингтона и Москве ће се
побољшати, а могу да поприме и савезнички вид, у
случају да Кина заигра агресивно, па се Русија осети
угрожено са те стране.

СТАРА ЕВРОПА, САД И РУСИЈА
Како год било, у свакој варијанти, Руси су уве-

рени у повољне перспективе својих односа са ЕУ тј. по
Америку неповољне структуралне промене унутар
евроатлантског блока. Сматрају да ће се сигурно
Москва и Брисел приближити, док ће се Брисел удаљити
од Вашингтона. Колике ће те промене бити, остаје да се
види, али се ипак не гаје илузије да ће бити толике да
Руска федерација постане ближа ЕУ него САД.
Евроатлантско партнерство, укључујући и његов НАТО
елемент, опстаће. Ипак, Русија ће се, очито, трудити да
оно буде што мање функционално. А томе, пре свега,
погодује интересно, умногоме енергетско, приближа-
вање Русије и земаља „Старе Европе”.

„Нова Европа” тј. посткомунистичке земље које
су данас у НАТО-у и ЕУ - а пре свега њихов традицио-
нално антируски коридор (балтичке државе и Пољска,
па донекле и Румунија, док Мађарска све мање ту спада)
- и даље ће остати много приврженије евроатлантском
савезништву него већи део „Старе Европе”. Исто важи и
за бриселску наднационалну бирократију. Мада, доме-
ти тога биће ограничени новим односом снага на нашем
континенту, а њему знатно доприносе и два магистрал-
на гасовода тј. „Северни ток” и „Јужни ток”. Њиховом
изградњом, и моделом власништва над њима, биће
отклоњена опасност да било која од земаља „Нове
Европе” представља баријеру на путу руско-европске
енергетске сарадње.

ЕУ ће тако у наредним деценијама бивати све
зависнија од увозног гаса. Његова потрошња ће расти
док ће домаћа производња падати, те ће се у догледно
време доћи до тога да се преко 80% потреба гаса задо-
вољава из увоза, и то у знатној мери из Русије. Уосталом,
већ сада је тако у нашем региону. На Балкан гас, и у
нешто мањој мери нафта, углавном већ долазе из Русије.
О енергетској зависности овдашњих држава од Русије
говори чињеница да Бугарска, Грчка, Србија,
Македонија и БиХ 80-100% гасних потреба подмирују
руским гасом, док је у случају других балканских држа-
ва његов удео од 25% до 55%. Наравно, не треба ни
рећи, Вашингтон и Брисел су због тога незадовољни, као
и због чињенице да се балкански модел већ у некој мери
назире и за Средњу Европу, а енергетска упућеност не
може да се не одрази после неког времена и на повећа-
ње политичке улоге онога ко гас и нафту испоручује. Но,
евроатлантска средишта мало тога могу да учине да
спрече такав развој догађаја.

„Северни ток” је већ реалност а „Јужни ток”
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Izbor pred  RS i Srbijom: EU i NATO ili ekonomske veze s Rusijom

PRVI, RAZDOR I EKONOMSKA PROPAST -
DRUGI, NA©E JEDINSTVO I RAZVOJ

Na Prvoj nauËno-struËnoj konferenciji koja
je odræana u Gradiπci u organizaciji Evropskog
defendologija centra Bawa Luka, Centra za
strateπka istraæivawa nacionalne bezbednosti
Beograd i Udruæewa privatnih poslodavaca
Republike Srpske Bawa Luka, je odræan okrugli
sto na temu "Partnerska saradwa Republike
Srpske i Republike Srbije sa teæiπtem na
bezbednost i ekonomiju".

Ciq ove i buduÊih konferencija je
unapreewe veza Republike Srpske i Srbije u svim
oblastima kao i iznalaæewe konkretnih modela
unapreewa odnosa u svim oblastima. Na konfere-
nciji je uËestvovao i potpredsednik Republike
Srpske, Emil Vlajki koji je izneo svoj stav i
zapaæawa, kao i 25 eminentnih struËwaka iz
nauËne, bezbednosne, ekonomske i privredne
oblasti, a kao πto su: Stefan KarganoviÊ, Rade
BioËanin, Predrag DaπiÊ, Slobodan NagradiÊ,
Daniel A. Romano, Xevad GalijaπeviÊ, Slobodan
NeπkoviÊ, Petar KuniÊ, Mladen Bodiroæa, Marko
TodoroviÊ, Vinko PeriÊ, Milutin –uriËiÊ, Dragan
Kolev i mnogi drugi. Na otvarawu konferencije
potpredsednik je u uvodnom izlagawu upoznao
prisutne sa geopolitiËkom situacijom u odnosu
Republike Srpske, Srbije i Rusije sa osvrtom na EU
i NATO.

Uvodno izlagawe potpredsednika
Republike Srpske Emila Vlajkija:

- Uvek sam se bavio politiËkom ekonomijom
i ne mogu nikada zapostaviti ni politiËki ni
ekonomski momenat, a ja sam po svom osnovnom
obrazovawu zavrπio paralelno fakultet poli-
tiËkih nauka i ekonomskmi fakultet, ali kasnije
sam se usmerio na politiËke nauke koje sam ma-
gistrirao i doktorirao i sada sam na funkciji pot-
predsednika Republike Srpske. Mislim da je u
ovom Ëasu politiËki momenat najbitniji za
razumevawe onoga πto Êe se deπavati i πto Êe
moæda omoguÊiti da ovaj i sliËni skupovi uspiju,
kao πto Êe moæda i onemoguÊiti da se ovakvi
skupovi viπe nikad ne odræe. Ovo je vrlo teπko
vreme i moglo bi se reÊi da se u ovom Ëasu vodi
borba na æivot i smrt. Vodi se borba u tom smislu,
iako postoje, mada viπe na papiru nego u stvarnos-
ti, specijalne paralelne veze izmeu Republike
Srpske i Srbije. Moæe se vrlo lako desiti da se te
veze prekinu i da Srbi sa jedne i druge strane
Drine krenu u suprotnim smerovima, da ne kaæemo
neprijateqskim smerovima jedni prema drugima. To
je jedna realna opasnost koja se u ovom Ëasu dogaa
i koja naæalost ima viπe πanse da uspe nego da se
srpsko prijateqstvo sa jedne i druge strane Drine,
izmeu ostalog poslovni, politiËki i svaki drugi
odnosi uspiju i da budu ono πto bi bilo prirodno,

a to znaËi jedno spajawe ili stapawe svega onoga
πto jeste dio srpskog naroda sa jedne i druge
strane Drine.

Dakle stvar stoji ovako. Vi ste svi svesni
da su glavni i drugi mediji u ovom Ëasu, a i neki
elektronski mediji poËeli medijsku kampawu za
ulazak u NATO. Ja to ne priËam zbog toga πto sam ja
protiv NATO-a posebno, mada jesam. InaËe ja sam
æivio u NATO zemqama preko dvadeset godina,
prema tome meni to ne smeta, otprilike nisam se
previπe oseÊao ugroæenim sa one druge strane.
Doduπe zadwih deset godina bilo je jedno
meuvreme gde praktiËno ova druga strana nije
predstavqana nikakvu opasnost.

Ali sada od kako je na Ëelu Ruske
Federacije doπao onaj ko je trebalo da doe,
odnosno predsednik Putin, koji je donio dosto-
janstvo u odnosu na ono πto je bilo za vreme
Jeqcina ili GorbaËova. Sada se stvari veoma kom-
plikuju. One se komplikuju zbog toga πto se u ovom
Ëasu vodi prava bitka i na podruËju Srbije i na
podruËju Republike Srpske za ulazak u NATO. Nije
stvar u tome πto neko hoÊe da ue, veÊ πto se vodi
propaganda da se ue u NATO, posebno u Republici
Srpskoj.

Naæalost sveuËiliπni profesori koji su
na Fakultetu politiËkih nauka vrπe otvorenu pro-
pagandu u korist NATO-a, a isto tako i mediji u
Republici Srpskoj koji piπu Ëitave serije Ëlanaka
o prednosti ulaska u NATO. Kao πto znate, oni to
javno objavquju, a to su "Glas Srpske" i "Nezavisne
novine" i neki elektronski mediji koji to malo
prikrivenije rade.

U Ëemu je problem da se ue ili ne ue u
NATO? Problem je u tome πto Srbi sada imaju
izbor. Republika Srpska naæalost nije dræava,
ali ima dosta karakteristika dræave, viπe nego
neke druge na svetu. I Republika Srpska i
Republika Srbija su u teπkoj ekonomskoj situaciji.
Ta teπka ekonomska situacija se ne moæe reπiti
nekakvim hapπewima koja se sada u Srbiji
sprovode i koje se demagoπki pravi kao neπto jako
posebno, nego se moæe reπiti pomoÊu finansijske
pomoÊi. Ta finansijska pomoÊ ne dolazi sa zapada.
Ja sam nedavno razgovarao sa nekim zvaniËnicima
"zapada" i oni su me pitali zaπto mi ne volimo
NATO i "zapad". Ja sam rekao πta hoÊete?! NATO je
bombardovao Srbe, demonizirao ih, otkidao teri-
torije, ucewivao itd. Zbog Ëega hoÊete da vas
volimo? Ali sam rekao i sledeÊu stvar. Ubacite u
Republiku Srpsku recimo dve milijarde evra i ja
Êu postati prvi natovac na podruËju Republike
Srpske. Oni su rekli, znate potpredsedniËe mi
nemamo para imamo krizu, mi to ne moæemo uradi-
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time priziva da se ambasadori ponaπaju kao
prema zemqi koja nije suverena.

Na pitawe kako bi ocenila ponaπawe
stranih diplomata u Srbiji, Jelica
StefanoviÊ, profesor diplomatije na
Fakultetu politiËkih nauka, kaæe da je sve
pitawe tumaËewa, pa je tako za nekoga nediplo-
matski gest ponaπawe jednog ambasadora, ali
ne i sliËno ponaπawe nekog drugog ambasadora.

„Diplomatski predstavnici uvek svesno
prekoraËuju granicu dobrog diplomatskog pona-
πawa, imajuÊi na umu kakvu reakciju oËekuju od
onih kojima je poruka upuÊena. Ta poruka prima
se na razliËite naËine od raznih vrsta javnos-
ti i wihovih predstavnika. Sam diplomatski
jezik je jezik diplomatske obzirnosti. Prema
tome, onog momenta kada imate nameru da
iskaæete svoj stepen nezadovoqstva, vi tog
momenta izlazite iz granica potpune obzirnos-
ti i potpuno jasno upuÊujete poruku na odreenu
adresu. NajveÊi problem jeste πto takve poruke
okrivquju nekoga za odreeno stawe, ali one su
zato i upuÊene”, objaπwava naπa sagovornica i
dodaje da presudnu ulogu u tome koliko se Ëesto
takve „packe” upuÊuju ima ponaπawe zvaniËnika
zemqe domaÊina.

Kada je reË o ponaπawu najviπih
zvaniËnika Srbije, na polemike i oπtre kri-
tike jednog dela javnosti naiπao je proπlo-
godiπwi gest premijera Ivice DaËiÊa, kada je
nemaËkom ambasadoru Hajncu Vilhelmu odneo
original svog govora na komemoraciji srpskim
ærtvama koje su streqali Nemci 14. oktobra
1941. godine u mestu Draginac kod Loznice.
DaËiÊ je tada, podsetimo, objasnio nemaËkom
ambasadoru da je pogreπno citiran, a kako su
preneli mediji, diplomata je prihvatio objaπ-
wewe.

Praπina koja se digla oko izjave ruskog
ambasadora za Æivadina JovanoviÊa pred-
stavqa zamenu teza.

„Ne treba dozvoliti da se praπina digne
oko ovakve ili onakve izjave ruskog ambasado-
ra, jer se time diæe dimna zavesa iza koje u
Beogradu nastavqaju da vrπqaju ambasadori
zapadnih zemaqa. Govoriti o tome koji je ter-
min upotrebio »epurin, a ne govoriti o Kvinti,
koja je organizovala grupu prijateqa Sanxaka.
Ne drobi Srbiju Rusija nego NATO, nije ona
priznala Kosovo, ne stoji ona iza TaËija na pre-
govorima u Briselu. Srbiji niπta dobro neÊe
doneti primewivawe dvostrukih arπina prema
stranim ambasadorima”, ocewuje JovanoviÊ.

Politika, 2.12.2013. Jelena Cerovina
(Podvukla - Iskra)

Putin: Vojna nadmoÊ nad
Rusijom je iluzija

Иступајући пред парламентом на Дан уставности 12.
децембра, кад се навршило 20 година од момента усва-
јања садашњег Устава, председник је приметио да су
одредбе устава којима се дефинишу права и слободе
грађана непроменљиве, иако су могуће а понекад и
неопходне минималне промене Устава у другим поглав-
љима, које су последице примене права у свакодневном
животу.

Владимир Путин претпоставља да је светски развој
све више контрадикторан и у оваквим условима
нараста историјска одговорност Русије као државе,
која не претендује на хегемонију и не покушава било
кога да учи животу, а ослања се само на своје вредно-
сти:

Стремићемо да будемо лидери, штитећи међународно
право, освајајући ново уважавање националног инте-
реса, самосталности и самобитности народа. И то је
апсолутно објективно и разумљиво за државу као што је
Русија са њеном великом историјом и културом и много-
вековним искуством толеранције - не само као празног
појма, већ заједничког живота многих народа у оквири-
ма јединствене државе.

По оцени руског председника, данас се у многим
државама врши ревизија моралних норми и губе се
националне традиције и различитости култура: Од
друштва сада траже не само заједничко признавање
права и слободу савести сваког човека, политичких
ставова и приватности, већ и обавезно признавање
еквиваленције, добра и зла, у смислу супротставље-
них концепата. А ми знамо да у свету све више и више
људи подржава наш став о одбрани традиционалних
вредности: вредности традиционалне породице,
људског живота, укључујући и верског живота, вред-
ностима хуманизма и разноврсности света . Наравно,
ово је конзервативна позиција. Но, говорећи језиком
Николаја Берђајева, значење конзервативизма није да
спречава кретање напред и навише, већ да омета
кретање уназад, ка хаотичној тами .

Последњих година, подвукао је Владимир Путин, било је
покушаја наметања такозваног модела прогресивнијег
развоја. Али, то се заправо увек завршавало регресом и
варварством уз много крви. Упоредо са тим, ситуација у
Сирији, а сада већ и око Ирана, показује да се сваки
међународни проблем мора решавати искључиво
политичким средствима не прибегавајући насилним
акцијама, које немају перспективу, уверен је председник
Русије.

Истовремено, Русија је у пуној мери спремна на заје-
днички рад са свим партнерима у интересима обезбеђи-
вања опште безбедности. У Посланици председника,
такође је био приметан акценат на ову тему. Према
речима Владимира Путина, Москва одлично разуме да
се амерички систем ПРО само назива одбрамбеним,
обзиром да је он заправо део стратешког офанзивног
потенцијала. А све разраде и реализација такозване
концепције „инстант разоружавајућег глобалног
удара” може имати крајње негативне последице за
регионалну и глобалну стабилност.

Нико не би требало да гаји илузије у вези са могућно-
стима да освоји војну надмоћ над Русијом, подвукао
је председник. Русија ће одговорити на све ове иза-
зове: и политичке и технолошке. Војна доктрина држа-
ве и перспективни обрасци наоружавања ће безусловно
омогућити безбедност руске државе. (Glas Rusije,
12.12.2013.)

неминовно ће то ускоро постати. Опет, пројекат
„Набуко”, у који су неки западни кругови полагали
огромне наде, дефинитивно је пропао. Када се ради о
„Трансјадранском гасоводу”, којим би се преко Турске и
Грчке, азербејџански гас траспортовао до Италије, није
нереално да он буде изграђен. Ипак, тако би у Европу
стизале занемариве количине гаса спрам оних које ће
Русија ускоро моћи да испоручи. Руски гас може да
добије озбиљну конкуренцију једино ако се изгради
гасовод који би од Катара и Саудијске Арабије - под-
ручја где се налазе респектабилне количине гаса под
контролом америчких савезника - преко Сирије и
Турске водио у Европу. Ту се, вероватно, и налази кључ
за објашњење садашње евроалтанске политике посред-
не агресије на Сирију (чији сунитски појас би, како се
очекује, обезбедио релативно безбедно окружење гасо-
воду). Међутим, између осталог и због њеног снажног
отпора (подржаног од стране Русије), поменути гасовод
је на дугом штапу. А ако једног дана и постане могућа
његова изградња, Руси ће се већ у новим, много већим
размерама, енергетски и (гео)политички стабилизовати
на европским тржиштима. Појава новог великог гасово-
да би представљало изазов, али не више и фаталну пре-
тњу.

Тако смо стигли до тачке када је, да то експли-
цитно и не кажемо, јасно коме је циљ да спречи изград-
њу „Јужног тока”, или ако то није могуће да је бар зако-
чи до тренутка када би он у старту могао да добије
реалну конкуренцију. Ради се о Англосаксонцима и са
њима повезаном бриселском бирократијом, који ако и
не рачунају на дугорочни успех, закувавањем ствари око
„Јужног тока” настоје да отежу са превазилажењем
европско-руских енергетских сукоба. Док не одмакне
изградња тог гасовода, биће много више тензија изме-
ђу Руса и појединих Европљана, него после тога. Нови
однос снага који доноси и реализација пројекта „Јужни
ток” обесмислиће гасно контрирање Русији, које у овој
фази долази са разних страна.

Наизглед парадоксално, „Јужни ток” је за сада
сметња и неким немачким круговима. Уз део тамошње
елите који наглашено робује „евроатлантској идеологи-
ји”, ту спадају и извесни немачки заговорници реалпо-
литике. Ствар је у томе што Немци, повезани директно
са Русијом „Северним током”, на основу велике количи-
не гаса који купују током целе године (а не примарно за
потребе грејања, што је случај са нама и другим деин-
дустријализованим државама), добијају одличне цене (и
ту лежи одговор на по некада малициозно питање што
је код нас гас скупљи него у земљама које га купују у
великој количини 365 а не 100 дана). На основу тога
јавиле су се идеје о препродаји руског гаса, и то у вели-
ким количинама, трећим земљама. Тако би Берлин не
само додатно зарађивао већ и спречио јачање руског
политичког утицаја, односно на основу руског гаса и
монопола на специјалне политичке везе са Москвом,
јачао свој утицај и њиме попуњавао празан простор који
ће настајати услед америчког слабљења. Отуда, у
Србији али и у Бугарској „Јужни ток” саботирају не само
амерички већ и немачки лобисти. Око гаса се играла
вишеслојна игра са много релевантних учесника јер је и
њен резултат битан за однос моћи на нашем континен-
ту. Ипак, сада око тога више нема дилеме, „Јужни ток” ће
бити изграђен!

СЛОМ НАРАНЏАСТЕ СТРАТЕГИЈЕ
Руси желе посебне везе са Немачком, али неће

да им она буде енергетски или политички посредник у
европским односима. Тако ће - уз „Северни ток” и старе
гасоводе који иду ка Европи преко Украјине и
Белорусије - Руска федерација добити комплексни и
дисперзовани механизам за снабадевање Европе гасом.
То је велика руска победа на Западу. Ток руског гаса

више нико озбиљно неће моћи да наруши и када би му
пошло за руком да га парцијално блокира. С друге
стране, Руси су већ извојевали победу и на Истоку, у вези
са стварањем предуслова за додатно дугорочно напаја-
ње својих енергетских магистрала ка Европи, односно
спречавањем да се у њиховом дворишту пуне туђи гасо-
води.

Американци су још у првој половини 90-их
година прошлог века, у Пентагоновом „Водичу за пла-
нирање одбране”, зацртали као стратешки приоритет
контролу над кључним налaзиштима гаса и нафте на
простору Евроазије, а када то није могуће, бар контро-
лу над путевима којима од тих подручја енергенти иду
до крајњих корисника. Међутим, првих година пошто се
СССР распао, Вашингтон се претерано није мешао у
послове постсовјетских држава. САД су радиле фазно.
Прво су се посветиле учвршћивању утицаја у земљама
Источне Европе. Циљ је био и да се не револтира
Јељцинова Русија, код које је стварана илузија да је при-
хваћена као пријатељ. Но, пошто је прва етапа стварања
евроатлантске империје завршена, од 1994. године
почели су из Вашингтона да дувају другачији ветрови.

Убрзо је Америка и званично - а пре тога је већ
незванично, преко свог „невладиног сектора”, дириго-
ваних финансијских институција, медија и бизниса -
постала врло присутна на постсовјетском простору, а
поготово у европским републикама некадашњег СССР-
а. После тога је и политика према државама Закавказја
и Средње Азије постала активна. Почело је спровођење
Стратегија „Пут свиле”, чија суштина је била у томе да се
максимално повећа утицај САД на јавност и владе
тамошњих земаља, односно креира њихов благонаклон
став према Вашингтону, као и да се изгради енергетска
инфраструктура у складу са интересима САД. То је оно
што је речено, а несумњиво је планирано и да се земље
региона увуку у америчку војно-политичку орбиту.

На наведеним основама отпочео је и отворени
политички поход на руски исток, који је кулминирао са
лансирањем политике „наранџастих револуција”, у које
је увод био „наш” петооктобарски преврат. Током прве
половине прошлог миленијума такав приступ је, наиз-
глед, давао резултате. Американци су почели да заузи-
мају стратешке позиције у Украјини, Грузији, Киргизији,
те да се спремају за тако нешто у другим републикама.
Све то је био сигнал Русији - консолидованој и ојачалој
од када је води Путин - да пређе у контраофанзиву, коју
је она на постсовјетском простору успешно и реализо-
вала, па је чак окренула и нову страницу светске исто-
рије када је 2008. годинена Кавказу показала да је
спремна да и војно интервенише ако су руски интереси
озбиљно угрожени (Грузијски рат). Тако се из фазе
монополизма ушло у раздобље асиметричног полицен-
тнризма.

Русија је спречила упад у највећи део свог „дво-
ришта”, односно задржала је доминантну улогу у њему.
То има озбиљне последице и када се ради о гасу.
Москва располаже највећим залихама гаса у свету а у
Средњој Азији налазе се такође огромне резерве тог
енергента, а систем гасовода под руском контролом,
изграђен још у доба СССР-а, упућује тамошње државе
богате гасом на Руску федерацију, без које су оне изо-
ловане. Такво стање евроатлантски стратези нису успе-
ли да промене. Као што нису успели да онемогуће, на
темељу претходне победе лансиран, успех руске енер-
гетске геополитике и на другој тј. европској страни.
„Јужни ток” је важна карика у тамошњем ланцу руског
успеха, односно евроатлантског неуспеха.

НАТО И „ЈУжНИ ТОК”

Руси су, као што смо видели, тријумфовали на
пољу енергетске геополитике. Успостављен је нови
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однос снага са трајним ефектом у Европи, а без обзира
на почетна негативна кретања, очуван је по Русе пово-
љан стари распоред „фигура” на постсовјетском про-
стору. Када се то има у виду, јасни су темељи оптимиз-
ма експерата руског Савета за спољну и одбрамбену
политику, у вези са будућношћу руско-европских одно-
са који се умногоме „врте” око гаса. Ипак, јасно је зашто
Руси не сматрају ни да је евроатлантски концепт пора-
жен, односно зашто сматрају контрапродуктивним да
директно раде у прилог тога да се тако нешто догоди.

Балкан - а он указује каква ће бити и шира
европска кретања - карактерише изразита противреч-
ност између фактора војно-политичке доминације, који
представља Северноатлантски савез, и фактора енер-
гетске превласти, оличеног у Русији. Све земље региона
- са изузетком Србије - или су већ ступиле у НАТО или
томе теже. Опет, ништа мања од тог војног савеза, али
наравно на другом пољу, није ни улога руских енергет-
ских корпорација. И то на начин да им ни НАТО ништа
не може, без изазивања озбиљне војно-политичке
кризе. Гасоводи у руском (су)власништву и са њима
повезани енергетски интереси европских привредних
структура и грађана изнад су присуства НАТО тенкова и
авиона око енергетских магистрала, а срљање у отворе-
ни велики сукоб у Европи ради нафте и гаса, спада у
домен научне фантастике. Уосталом, и природа евроат-
лантскх савезничких односа се мења на начин који све
мање томе погодује.

Опет смо код кључног односа Русије и држава
„Старе Европе. Руска победа на енергетском пољу и сте-
рилност НАТО доминације, плаше евроатлантске стра-
теге. На енергетским основама Москва ће у наредном
периоду јачати своју улогу у Европи, са преливањем
ефеката и у друге сфере, а из НАТО суве дреновине
више се не да исцедити нека већа корист за Вашингтон
и њему наклоњене европске кругове. Тако је за очеки-
вати да ће евроатлантски престиж постепено слабити,
односно да ће доћи до приближавања РФ и ЕУ. Они
којима то није по вољи, настоје да тај процес бар при-
коче „тровањем крви”. Другим речи, труде се да подба-
дањем Русије и увлачењем у то недовољно лојалних
европских савезника, те њиховим плашење руском
енергетском превлашћу, генеришу несугласице и веш-
тачки одрже превазиђени дух хладног рата.

С друге стране Руси се труде да томе парирају
избегавају непотребне конфронтације и нудећи пут
компромиса. Свесни су да време ради за њих те да би
пристајањем да буду увучени у исконструисања
(гео)политичка рвања само удаљавали „Стару Европу”
од себе. У том светлу треба гледати и на руски предлог
од пре неколико година који се односио на успоставља-
ње модела колективне европске безбедности. Нацрт
„Уговора о безбедности у Европи” (УЕБ) који је понуђен
као основ за разраду таквог модела, уважавао је међу-
народно право, суверенитет и територијални интегри-
тет држава. На тим основама понуђен је универзални
пут - уз поштовање принципа равноправности и недо-
пустивости примене силе или претње силом - за пре-
венцију и мирно разрешење конфликата на европском
простору.

Наравно, Американци и њихови и даље верни
савезници нису наивни, те су схватили чему води поме-
нути руски предлог, као и све друго што је срачунато на
„спуштање копаља” и анулирање страсти која постоји
када су она подигнута. Војна сила је фактор моћи и када
се не испољава у неком региону. Само њено постојање
много значи. Но, то важи и за енергетску моћ а њена
предност је у томе што се она стално исказује. Тако
постепено разједа евроатлантске везе, на релацији

„Стара Европа” - Америка. А да би се то брже одвијало,
односно да би се успостављале и нове споне, чији део је
Русија, и поменути Сергеј Караганов је у Трилатералној
комисији. Руси очито сматрају да евроалтантска елита
није хомогена, те да се прагматичним приступом њен
континентални део може бар удаљити ако не и раздво-
јити од атлантског, уз потенцијале који таква кретања
пружају Русији.

То наводим пре свега као пример промишље-
ности руске (гео)политике, срачунате на еволутивну
промену снага на нашем континент. Русија не жели кон-
фронтациу са било ким а несумњиво жели да на мек
начин успостави стратешко-партнерске односе са
државама европског запада. Штавише, она не бежи од
таквих односа и са САД, али под условом да буде при-
хваћена као равноправни партнер а не подређени
чинилац. Опет, пошто Американци, бар за сада, своје
односе са другима виде као једино тако могуће, парт-
нерство од Лос Анђелеса до Владивостока остаје као
могућност за далеку будућност. Но, и у таквим услови-
ма, прагматичном политиком, чија потка је енергетска
геополитика, Русија мало по мало заузима жељене пози-
ције у Европи. Оне ће постепено, изокола, па и уз помоћ
„Јужног тока”, у некој мери обесмислити улогу НАТО-а
на европском (југо)истоку, са импликацијама које то
има и за нас.

СРБИЈА И „ЈУжНИ ТОК”: ШИРИ АСПЕКТ
Србија је окупирана али окупација је остала

површна, колико год била болна. Иако је окупациони
механизам дубоко уграђен у наш систем, није дошло до
масовне идентификације Срба са агресором. Повили
смо главе али није наступило тзв. „поунутрење” окупа-
ције. Чак и већина наших политичара „служи” странце
јер процењује да је све друго за државу или њихове
каријере ризично, а не зато што уистину прихватају
бајке о „евроатлантским вредностима”. То је добар
основ за другачије понашање у околностима када осла-
бе стеге којима смо притиснути.

Са успостављањем новог европског односа
снага, за који је код нас синоним „Јужни ток”, то ће се и
десити. Зато је и био циљ да нас сломе па и идентитет-
ски препарирају пре тога, како не би користили шансе
које нам се укажу. Објективно, без глорификовања
Русије, Срби само на таласу руске геополитике могу да
постигну значајније резултате. Тако је било и у прошло-
сти, тако је данас. Јачање руске позиције на Балкану и
Европи тј. спона Русије и „Старе Европе”, јача и положај
Србије и Срба. А на мек, једино реалан начин у садаш-
њим околностима, Русија је већ направила стратешке
продоре чији резултати ће у пуној мери бити видљиви у
будућности. А „Јужни ток” не само што убрзава промене
у корист Русије а на штету евроатлантског концепта
доминације, већ их, а то је за нас најбитније, локализу-
је и на нашем простору.

Србија без „Јужног тока” била би много даље од
државно-националне еманципације него у околности-
ма када је његов део. Све оно што се односи на његове
непосредне плодове, у вези са спречавањем даље еро-
зије наше државности и потенцијалима за побољшање
српских позиција у вези са статусом РС и КиМ, те поло-
жајем Срба у Црној Гори, већ смо поменули. Но, суштин-
ско, побољшање положаја Србије и Срба, а не само
спречавање даљег погоршања нашег положаја, могуће
је тек у ситуацији када се додатно оснаже везе Русије и
„Старе Европе”, односно на основу тога ослаби евроат-
лантски, унутрашњи и спољни, потенцијал за притисак
на нас. Они који су комадали наш национално-државни
простор неће омогућити успостављање иоле задовоља-
вајућег статуса српског народа, ако не буде креирана

(Kraj na str. 14)
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Nesuvereno dræawe vlasti, politiËara i medija, razlog...

ZA©TO AMBASADORI DELE POLITI»KE
PACKE SRBIJI

U diplomatiji postoji pravilo da
ambasadori ne treba javno da se izjaπwavaju o
politici zemqe prijema, ali ako zemqa prije-
ma to dopusti, korak po korak, i kad to pree
neku meru, onda se moæe svaπta oËekivati,
kaæe Æivadin JovanoviÊ.

ReËi ruskog ambasadora u Beogradu
Aleksandra »epurina da je za Rusiju neprih-
vatqivo Ëlanstvo Srbije u NATO-u te da bi
bila „potpuna glupost” da neko iz Srbije dopuzi
i moli za prijem u NATO, u jednom delu poli-
tiËke javnosti shvaÊene su kao grube packe i
meπawe u unutraπwe stvari jedne suverene
dræave.

ZvaniËne reakcije Beograda nije bilo,
ako izuzmemo izjavu koju je ministar spoqnih
poslova Ivan MrkiÊ dao gostujuÊi na Radio
Beogradu, gde je rekao da ambasador »epurin na
ovaj naËin nikada ne razgovara s wim.

„Mislite da »epurin doe kod mene i
kaæe: Ne smete da uete u NATO? � ©to ovako
govori na javnim skupovima? Moæda mu je to
zadatak ili on tako tumaËi svoj zadatak. On je u
osnovi jedan jako dobar ambasador i s wim
imamo vrlo lepu saradwu”, kazao je MrkiÊ.

Za lidera Liberalno-demokratske par-
tije »edomira JovanoviÊa »epurinova izjava je
„vulgarna, nekulturna i poniæavajuÊa za srpski
narod i zemqu”, te smatra da bi ga pre jednog
veka „neko zbog toga izazvao na dvoboj”.

Kritikama se prikquËio i Helsinπki
odbor za qudska prava u Srbiji, koji je izrazio
duboku zabrinutost zbog „nediplomatskih,
bahatih i neprihvatqivih” izjava ruskog
ambasadora, koje predstavqaju direktno
meπawe u unutraπwe odnose u Srbiji.

Da li je to zaista moguÊe? Koliko se zbog
izjava nekog diplomatskog predstavnika moæe
uzbuditi „obiËan” svet, ako su bez reakcija
najviπih dræavnih zvaniËnika ostale
nediplomatske reËi, kritike, pa i otvoreno
meπawe u unutraπwu politiku Srbije diplo-
matskih predstavnika razliËitih dræava?

Kao eklatantan primer neumesnog
diplomatskog ponaπawa ostala je upamÊena
izjava nekadaπweg nemaËkog ambasadora
Andreasa Cobela, koji je 2007. godine rekao da

bi „insistirawe na Kosovu kao delu Srbije
destabilizovalo Srbiju, i onda bi moglo da
bude otvoreno pitawe Vojvodine, koja je nova u
Srbiji”. 

Kao nediplomatska i ishitrena mogla bi
se oceniti i najava ameriËkog ambasadora
Kamerona Mantera, koji je u junu 2008. godine, u
jeku pregovora izmeu politiËkih stranaka o
formirawu nove vlade, izjavio da „oËekuje da
Êe Srbija dobiti proevropsku vladu”. Wegove
reËi pokazale su se „proroËkim”, jer je vlada
formirana u julu zaista bila proevropska, ali
je ubrzo postala javna tajna da su na weno
formirawe i te kako velikog uticaja imale
zapadne zemqe.

Kako za „Politiku” objaπwava Æivadin
JovanoviÊ, predsednik Beogradskog foruma za
svet ravnopravnih i nekadaπwi ministar spo-
qnih poslova Srbije, to πta je diplomatski, a
πta ne, zavisi od mnogo Ëega. Najpre od toga Ëije
diplomate daju izjave, da li je reË o diplo-
matama velikih sila ili mawih dræava, od
teme koja se javno komentariπe i, naroËito,
zavisi od zemqe prijema, kakav je wen odnos,
kakva je wena praksa, πta se iskristalisalo
kao uobiËajeno i dopuπteno ponaπawe stranih
diplomatskih predstavnika.

„U diplomatiji postoji pravilo da
ambasadori ne treba javno da se izjaπwavaju o
politici zemqe prijema, ali ako zemqa prije-
ma to dopusti, korak po korak, i kad to pree
neku meru, onda se moæe svaπta oËekivati. Kod
nas je izuzetno rastegqiv pojam πta je do-
puπteno, a πta nije, πta je dobar ukus, πta je
diplomatija, a πta su pritisci”, ocewuje
JovanoviÊ i dodaje da zemqa Ëija vlada poziva
da u wenom radu uËestvuju ambasadori stranih
dræava, kao πto je bilo svojevremeno, kada je
ameriËki ambasador prisustvovao sednici
Vlade Srbije, ne moæe da raËuna da Êe se
striktno poπtovati neki princip, neki diplo-
matski uzusi.

Srbija je, kako kaæe, Êutke prelazila
preko preteÊih izjava nekih ambasadora, pa i
preko toga πto je ameriËki ambasador na
Pravnom fakultetu rekao da uxbenici ne smeju
da sadræe izraze kao πto su agresija NATO-a
ili albanski terorizam. Takva zemqa, kate-
goriËan je JovanoviÊ, ne moæe raËunati na
visoko diplomatsko ponaπawe. Naprotiv, ona 
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Uprkos evropskom optimizmu i vidnim prednostima JT

EU UPORNO HO∆E DA ODLOÆI 
IZGRADWU  JUÆNOG TOKA

Ne mislim da Êe Srbija, kao ni ostale zemqe
uËesnice Juænog toka, imati bilo kakvih problema
zbog stavova Evropske komisije o Juænom toku sma-
tra prvi Ëovek Duπan BajatoviÊ, direktor Srbija-
gasa

NeÊe biti nikakvih novih pregovora izmeu
Rusije, Srbije i ostalih zemaqa uËesnica u projektu
Juæni tok, o izgradwi tog gasovoda, zato πto su svi
ti sporazumi raeni na meudræavnom nivou, a neÊe
biti ni odlagawa radova i pomerawa rokova za
izgradwu tog gasovoda, izjavio je danas Tanjugu gene-
ralni direktor Srbijagasa Duπan BajatoviÊ.

Zamenik generalnog direktora za unutraπwe
energetsko træiπte u Evropskoj komisiji Klaus
Diter Borhart, rekao je u Ëetvrtak u Briselu, na kon-
ferenciji o Juænom toku, da su bilateralni ugovori
koje je ruski Gasprom zakquËio sa zemqama
ukquËenim u Juæni tok, meu kojima je i Srbija, pro-
tivni propisima EU, i da o wima te zemqe moraju
ponovo da pregovaraju.

Svi sporazumi o Juænom toku raeni su na
meudræavnom nivou, sa nacionalnim dræavama, a ne
sa Evropskom komisijom i ti sporazumi su iznad
nacionalnih zakonodavstva zemaqa uËesnica u pro-
jektu, rekao je BajatoviÊ i dodao da su sve zemqe
uËesnice u tom projektu-NemaËka, Francuska,
Italija, Maarska, Slovenija, Bugarska, Ëlanice EU
i svesne su toga. On je ponovio da zbog toga, kao i zbog
ogromnog politiËkog i ekonomskog znaËaja tog projek-
ta i za evropske zemqe i za Rusiju, neÊe biti novih
pregovora o Juænom toku.

"Toliki su to interesi i Evrope i Rusije, da
prosto nema πanse da se ne postigne odgovorajuÊi
dogovor," ukazao je BajatoviÊ.

Ne mislim da Êe Srbija, kao ni ostale zemqe
uËesnice Juænog toka, imati bilo kakvih problema
zbog stavova Evropske komisije o Juænom toku, jer su
sve zemqe u pregovorima obezbedile ono πto je bio
wihov ekonomski interes, kazao je BajatoviÊ i dodao
da ne vidi razlog zaπto se ne bi dræali onoga πto je
postignuto u tim pregovorima. Juæni tok je razvojna
πansa i za Srbiju i za Bugarsku i za Maarsku i
ostale zemqe jugoistoËne Evrope, a za Srbiju to neÊe
znaËiti samo izgradwu gasovoda, veÊ i prisustvo
ruskog kapitala i ruskih investicija u gasne cen-
trala, hemijske i procesne industrije, neveo je Baja-
toviÊ.

"Mi imamo interesa da diæemo naπu privre-
du, a ako se to nekome ne svia, a ne nudi nikakvu
alternativu, ne vidim na koji naËin on misli da
moæe da utiËe na te procese. Jednostavno mislim, da
je to za sada politiËko pitawe, a mi ne treba da
dozvolimo da se nekakvo politiËko pitawe i slepo
podræavawe Ëinovnika EU i onoga πto trenutno pos-
toji u wihovim zakonima, odrazi na naπ interes,"
poruËio je BajatoviÊ. On je istakao da Srbija treba
da se dræi onoga πto je naπ interes, a to je da se

Juæni tok izgradi, da bude u punom kapacitetu, jer Êe
sa tim projektom Srbija biti Ëvorna tranzitna
zemqa i za gas i za elektriËnu energiju, a velike su
moguÊnosti da budemo i glavna zemqa sa skladiπ-
nim kapacitetima, od Ëak pet milijardi metara kub-
nih gasa godiπwe.

U prilog tome da neÊe biti novih pregovora,
BajatoviÊ je naveo da EU ima potrebe za sirovinama
i energentima i, ako æeli da izdræi globalnu
ekonomsku utakmicu, moæe da se nasloni pre svega na
Rusiju, jer se danas 20 do 25 odsto evropskog træiπ-
ta snabdeva gasom iz Rusije, a do 2035. godine Êe to
biti 60 odsto. "Niko neÊe proigrati evropsku
buduÊnost zbog nekog stava u nekom zakonu", kazao je
on i dodao da, s druge strane, i Rusija ima ogroman
interes za izvozom energenata i sirovina, jer u ovom
trenutku taj izvoz Ëini 52 odsto prihoda ruskog bu-
xeta.

"Zbog toga sam potpuno siguran da, poπto pos-
toji takva vrsta interesa obeju strana, da Êe biti
postignut dogovor izmeu wih", tim pre πto sada
glavna ekonomska utakmica nije ni u Evropi ni u
SAD, veÊ se prenosi u Aziju, gde takoe raste
potroπwa gasa, koji Êe biti energent 21. veka, rekao
je BajatoviÊ.

On je naglasio da ako Evropa æeli da ostane
konkurentna na globalnom nivou, moraÊe da reπi
pitawe snabdevawima energentima po prihvatqivoj
ceni. BajatoviÊ je rekao da ne vidi koji bi to bili
mehanizmi kojima bi eventualno Evropska komisija
mogla da pritiska zemqe Ëlanice Juænog toka.

5.12. 2013.                                                  Tanjug
(Podvukla - Iskra)

Primedba Iskre: Uprkos optimizmu, te za
Evropu i dræave Ëlanice  neosporne koristi od
`Juænog toka`, kao πto vrlo orazloæeno iznosi
BajatoviÊ, EU mu se neoËekivano æestoko i daqe
suprotstavqa. Traæi reviziju sporazuma i obustavu
izgradwe; tvrdi da je isti nesaglasan sa wenim
zakonima;  dodaje nove uslove. Otvoreno preti
Ëlanicama i kandidatima da EU ima naËina da ih
prinudi na posluπnost. ©ta je razlog ovoj æestini?
Verovatno prestiæ EU i koincidencija JT sa neuspe-
hom u Ukrajini, te slabqewe wene discipline nad
Ëlanicama, mada je tu svakako i uticaj SAD, jer je to
kraj wegovim rivalnim planovima.

©to se Srbije tiËe, mada je JT objektivno joπ
jedino preostala kotva wenog privrednog spasa, igra
nije zavrπena, kao πto se to BajatoviÊu Ëini. Wegov
partijski πef DaËiÊ je oprezniji. Prebacuje glaËawe
nesporazum oko JT na glavne aktere, EU i Rusiju. JT
svakako jaËa DaËiÊevu poziciju u stvarno VuËiÊevoj i
SNS vladi, a oni su se do juËe srËano zalagali za
SAD energentske interese. U nekom pogodnom
kriznom trenutku, Zapad moæe da `oæivi` taj znaËa-
jan svoj `adut`. 

Ciq pristupnih pregovora nije skori ulazak u EU, veÊ...

NEZAVISNO KOSOVO I SLABQEWE VEZA
SRBIJE S RUSIJOM

Брисел није спреман да прихвати Србију у
догледно време, али све чини да је манипулатив-
ним и недемократским претприступним процесом
држи подаље од евроазијске алтернативе.

Када једнога дана историчари буду анализирали
односе Србије и Европске уније (ЕУ), споља гледано,
неће пронаћи ни једну замерку Бриселу. Европска
унија је одавно и поштено саопштила своје наме-
ре Србији.

Последња у низу кристално јасних порука стигла је
прошле недеље од Мајкла Девенпорта, шефа
Делегације ЕУ у Београду. Девенпорт је саопштио да
ће, по одржавању међувладине конференције,
циљ нормализације односа Београда и Приштине
постати високи приоритет у праћењу преговора.
Шта је циљ нормализације односа, познато је одав-
но.

Зар покојни Андреас Цобел, ако на тренутак зане-
маримо његов непристојан став о Војводини, није
више него поштено најавио да од уласка Србије у
ЕУ нема ништа барем до 2025. године? Његове
тврдње остварују се математичком прецизношћу.
Оставимо стога по страни топле овонедељне речи
баронесе Кетрин Ештон и сагледајмо суштину...

Шта то конкретно значи за Србију, чија је Народна
скупштина 16. децембра, ужурбано и незапамћеном
већином гласова усвојила Резолуцију о улози пар-
ламента у приступању Србије ЕУ? Констатовано је
успут, подсетимо и на то, да не постоје прописи о
улози парламента у приступним преговорима, већ
да свака земља ствара властити модел, али је
наглашено да је скупштина значајна и да треба да
обезбеди јавност преговарачког процеса и независ-
ну контролу.

Председница скупштинског Одбора за европске
интеграције, Наташа Вучковић, рекла је чак да гра-
ђани морају потпуно да буду обавештени о прегово-
рима и њиховим резултатима, истичући значај
учешћа Народне скупштине у преговарачком
процесу... Jавно мнење u Srbiji... лако би могло да
примети да Наташа Вучковић, благо речено, не гово-
ри истину. 

Управо је поменути Мајкл Девенпорт 22. новембра
ове године, у изјави агенцији Бета, нагласио да пре-
говарачке платформе Србије и ЕУ неће бити јавни
документи и да нико, како је дословно рекао, не
треба да очекује да ће оне моћи да се прочитају на
интернету, јер у преговорима свака страна има
своје интересе које мора да заступа.
Парадоксално, европски стандарди не важе за
европске интеграције.

Србија је у процесе европских интеграција ступила
недемократски, више на јуриш, него легалном про-
цедуром. Капацитет геополитичке оријентације
земље одређује се већ 13 година посредно, на
основу резултата избора, који се одржавају под

великим притисцима Врисела. Али, данас чак ни
предизборне платформе са прошлих избора не
одговарају данашњим ставовима политичких
лидера. Због тога би врло умесно и политички
коректно било преговоре са ЕУ подвргнути провери
на референдуму.

Како изјашњавања грађана у скорије време неће
бити, присуствујемо недемократском и нетранспа-
рентном поигравању државом, које одређује не само
нашу судбину, него и судбину генерација које дола-
зе. Брисел није спреман да прихвати Србију у
догледно време, али чини све да је манипулативним
и недемократским претприступним процесом, у ста-
тусу геополитичког таоца, држи подаље од евроази-
јске алтернативе. Стратегија Немачке је јасна: пре-
говоре Београда о чланству треба употребити, а
не завршити.

И ту долазимо до Ангеле Меркел. Не само да је
европски пут Србије нетранспарентан и лишен
демократског капацитета, већ не може да се похва-
ли ни могућношћу властитог окончања. Меркелова
је, наиме, својим бирачима обећала дугу паузу у
проширењу ЕУ, после уласка Берлину традицио-
нално подобне Хрватске. Берлин ће зато користи-
ти све могуће механизме у одуговлачењу прет-
приступних преговора преосталих (потенцијалних)
кандидата... Придода ли се свему и незванични
документ Немачке и Велике Британије, Србији се
дефинитивно не пише добро пред ЕУ.

Нови приступ проширењу, који је усвојила
Европска комисија и о којем се у Србији врло мало
говори, подразумева испуњавање услова за отва-
рање сваког појединачног поглавља, док је за
затварање потребно знатно више од имплемента-
ције. Тражи се врло прецизан и висок ниво ефикас-
ности у примени усвојених закона или реформи. Све
то само по себи гарантује маратонски преговарачки
процес, све и да нема фамозног поглавља 35 и
нормализације односа са Приштином.

Прави циљ српског испијања пива испред супермар-
кета званог ЕУ јесте изостајање из окрепљујућих
евроазијских интеграција и признање Косова и
Метохије за независну државу, а не чланство у ЕУ.
Чланство Србије у ЕУ, уосталом, потпуно је немогуће
и бесмислено.

Да би српска политика европских интеграција доби-
ла на смислу, Ангела Меркел треба да слаже своје
бираче. Иако је обећала да јој је ово последњи ман-
дат, она то неће учинити. Не зато што је политика
поштен занат, већ зато што и када каже ЕУ,
Меркелова мисли на Немачку. О томе сведочи чиње-
ница да је vladin коалициони споразум морало изј-
ашњавањем да потврди безмало пола милиона чла-
нова њене партије. Свих 185 страница коалиционог
споразума било им је доступно.

Glas Rusije, 18.12.2013. Бранко Жујовић 
(Podvukla - Iskra)
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реалност која им спутава руке.

Дарку Танасковићу, професору и дипломати,
познати амерички дипломата Питер Галбрајт, 1993.
године рекао је следеће: „Ви треба да знате да сте
водили један рат против воље Америке и да сте тај рат
добили. Али, то је Пирова победа. Ми, за сада, немамо
довољно интереса да се непосредно, на терену, ангажу-
јемо ради мењања исхода овог рата, али, знајте, не само
Ви и Ваша деца, већ ће и деца Ваше деце гадно испаш-
тати због тога што сте се супротставили нашој вољи”. И
испаштали смо јер смо се у једном периоду успешно
супротставили америчкој политици успостављања
доминације на делу територија које је Вашингтон
доживео као плен из Хладног рата.

Тако смо, продужавајући прву фазу евроатлант-
ске експанзије срачунату на покоравање простора до
некадашње совјетске границе, бранили не само себе већ
и Русију. То, и отрежњујуће поуке тако драстичног
кршења међународног права какво је представљала
агресија на Србију, омогућило је Русији да стане на ноге
и дочека, можда и самоубилачким српским отпором
одложену, трећу фазу похода на руски исток, која је
отпочела са 5. октобром 2000. године тј. уводом у сери-
ју планираних „наранџастих револуција” у окружењу
Русије па и у њој самој.

Русија се одбранила од наранџасте пошасти,
али „зли дух” уситњавања српског простора - пуштен из
боце 90-их, када нисмо пристали да се попут многих
других покоримо новој хегемонији и постанемо анти-
руски плацдарм - и даље лебди око нас. А немајмо илу-
зије, у то су умешани не само амерички прсти, већ и руке
неких „староевропских” чинилаца. У првом реду у пита-
њу је Немачка, која је данас, у вези са Војводином, веро-
ватно и највећа претња по територијални интегритет
Србије. То што америчка моћ слаби, за нас није утешно
ако упражњен простор буду самостално попуњавале
Немачка и Турска, силе које имају, на разним подручј-
има наше државе, интересе да подржавају сепарати-
стичке процесе. То што они неће довести до територи-
јалних губитака услед јачања руског присуства, не значи
да нам поменуте силе неће загорчавати живот. То се
неће догађати, односно ствари ће се по нас развијати
повољно, тек када се понашање релевантних центара
„Старе Европе” стратешки модификује услед повезива-
ња са све утицајнијом Русијом. Што се тиче Турске, она
није чинилац који би у таквом сплету околности само-
стално за нас представљала опасност.

„ЈУжНИ ТОК”: МИРОВНИ ПРОЈЕКАТ
Гасовод којим смо се бавили, на крају и то треба

рећи, има још једну важну димензију о којој није било
речи а кроз коју се прелама све остало. Он је и мировни
пројекат. Војни савези, макар декларативно били
дефанзивни, праве се да би пре или касније ратовали.
Оружана сила тежи ка примени. То јој је, у крајњој
линији, сврха. Опет, скупи пројекти као што су магист-
рални гасоводи, који пролазе преко бројних земаља,
катализатори су мировне политике. Да би обављали
сврху због које се праве, потребан је мир и сарадња
међу народима. Отуда, интересно повезујући земље
нашег региона, „Јужни ток”, много више од разних
високопарних евро-хуманистичких фраза, утире пут
дубинској сарадњи.

Тако је и на ширем плану: на основу обостраних
виталних потреба повезујући европски исток и европ-
ски запад, он ствара основе за много бољу политичку

сарадњу. Штавише, чува простор укључен у његову реа-
лизацију од ескалације сукоба. Не значи да неће бити
тензија, али сувише много ће бити оних за које је недо-
пустиво да оне кулминирају. А иако је и без „Јужног
тока” нереално да дође до неког великог европског или
светског сукоба, и те како би било реално да неко на
нашим просторима покуша да изазове крваву диверзи-
ју, како би, примера ради, закочио неминовни тренд
руско-европског зближавања или пак како би покушао
да заљуља ЕУ над којом губи пређашњи примат.

Черчил је 1947. године, парафразирајући
Бизмаркове речи, нагласио да ако буде Трећег светског
рата он ће почети због некакве „глупости” на Балкану.
Мало је вероватно да ће тако бити, али није немогуће
да, потпаљено са стране, поново не експлодира „бал-
канско буре” барута, са свим последицама које би то
имало по овдашње народе. Најбољи начин да се то не
деси, нити да буде по економски напредак паралишу-
ћих политичких турбуленција, то је да сами учинимо све
што можемо да Балкан постане оаза сарадње. И то не
зато што то неко од нас тражи ради тзв. европских
интеграција, већ зато што нама то користи.

СПАСОНОСНИ СРПСКИ ТОК
Коначно, што се нас Срба тиче, нама не треба

ништа туђе већ само тражимо нужни минимум онога
што је наше. То најбоље можемо да остваримо када
спласну страсти и сузи се простор за страно мешање и
насилну арбитражу, а ојача интересна сарадња.
Аутентични дијалог међу балканским народима и држа-
вама -заснован на идеји да се национални интерес
може бранити и ненасилно ако постоји спремност на
компромис (што „окупатори” не желе већ стварају раз-
доре како би они у немогућности постизања договора
даровали „октроисане” споразуме) - најпре може да
доведе до одрживих, уистину обострано прихватљивих
решења, за Косово и Метохију, БиХ али и када се ради о
српском питању у Црној Гори. Све то неће моћи да се
деси преко ноћи и без отпора, али се (гео)политичка
реалност у прилог тога свакако мења са изградњом
„Јужног тока”, односно пошто тај пројекат буде
завршен. Не ради се о пар година, али ни о више деце-
нија, пре него што и на основу тога однос снага на
нашем континенту и у нашем региону постане много
повољнији по нас.

Колико ћемо искористити потенцијал који из
тога произлази много зависи од наше политичке елите.
Она није далековида и храбра, али околности које
настају биће такве да би морала баш да буде тотално
антинационална и антидржавна, да не почне, пре или
касније, да их у српском интересу користи. Верујем да
ће ипак тако бити, а надам се да ће у будућности и под-
ршка Русије у том смеру бивати већа, тј. да ће Москва
допринети медијском и сваком другом креирању атмо-
сфере у Србији која погодује томе. Сарадња са Русима и
реализација њихових енергетских и других геополи-
тичких планова у нашем региону и генерално Европи,
нама омоугућава еволутивно побољшање положаја.
Москва нам тако посредно, али на разне начине и непо-
средно, пружа подршку. Но, надам се да ће ићи и даље
од тога, имајући између осталог у виду и наш, по њу
можда и спасоносни, отпор из 90-их година, те чињени-
цу да је његово сламање 5. октобра 2000. године пред-
стављало одскочну даску за евроатлантистички скок на
постсовјетски простор. То има огроман, не само симбо-
лички већ и практичан значај, исто као и „Јужни ток”,
који самостално не чини али доприноси па и оличава,
наступајућу нову, европску и балканску, геополитичку
реалност.

Печат, 30.11.2013. Драгомир Анђелковић

1914

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ -
КОРАК ДО РОБОВЛАСНИЧКОГ СИСТЕМА

Духовна и морална обнова нашег народа
покренуће борбу за хлеб и слободу, једине две
ствари које у капиталистичком друштву никада
нисте могли да поседујете истовремено. Ако вам

је био потребан хлеб, давали сте им слободу,
ако вам је слобода била милија

одрицали би сте се хлеба.

Човек вреди онолико колико и ради, а радиће у
складу са својим врлинама и способностима. Човек
се познаје по својим делима и према њима добија
заслуге у заједници у којој живи. Онога који соп-
ственом вољом одбија да ради, иако је за рад пси-
хофизички способан, здрава заједница по природи
ствари одстрањује из свог окружења као непожељ-
ног и штетног појединца. Зато је једно од основних
права човека, право на рад. Ово право обезбеђује
човеку да се може назвати човеком. Право на рад
омогућава човеку учешће у животу народног орга-
низма. Ускратимо ли човеку право на рад ми га
противно његовој вољи стављамо у ситуацију у којој
мора да моли и да се понижава како би задовољио
основне животне потребе. Ако нема никога ко би га
издржавао он ће бити принуђен да отима од других
како би имао за себе и своју породицу. Незапослен
ум врло брзо постаје ђавоље игралиште. 

У здравом народном организму нема беспослених.
Нема непотребних и некорисних. Нема мање или
више вредних послова, већ само мање или више
вредних радника. У сталешки уређеној држави
свако ради свој део посла како би народни органи-
зам функционисао као целина.

У држави у каквој тренутно живимо власт се спрема
да изврши потпуно супротан процес. Наиме, при-
меном предложених измена и допуна Закона о раду
повећаће се број незапослених а сам рад ће се учи-
нити безвредним. Омогућиће се и лакше отпуштање
радника, јер послодавцима више неће бити потре-
бан добар разлог за такав поступак према запосле-
нима. Закон о раду правиће се не по мери оних који
раде него по мери оних који поседују средства за
производњу. Тиме ће се успоставити готово робо-
власнички односи. Државни интерес више није
будућност и опстанак народа већ благостање и
добробит поседника капитала. Држава се сада уре-
ђује према њиховим захтевима. Да би сте сачували
свој посао, мораћете да будете снисходљиви,
мирни и послушни. Наравно без икаквих гаранција
да ће вам то сачувати посао јер ће таквог људског
олоша који продаје своју част за комад хлеба бити
толико да ћете се у свему овоме морати такмичити
са њима. Из ходника фирми нестаће сви они апара-
ти за воду и аутомати за кафу како би се повећала
ваша продуктивност рада. Нестаће чак и она лице-
мерна корпоративна логика по којој бољи услови
рада доводе до веће продуктивности.

Конкретно, у срамним предлозима за измену и
допуну Закона о раду, између осталог предвиђа се
и продужење могућности рада на одређено време,
са постојећих максималних 12 месеци на 3 године.

Насупрот оваквој релативизацији појма стандард-
ног радног односа (на неодређено време), он би
требао да буде правило, а рад на одређено време
би требало да буде изузетак и да траје што је краће
могуће само док трају потребе због којих је засно-
ван. Основна карактеристика послова за које се
заснива радни однос на одређено време јесте та да
се они јављају због повремене потребе за њиховим
обављањем и да трају одређено време. Нажалост
ситуација код нас је да је рад на одређено време
правило и да се врши злоупотреба одредби о рад-
ном односу на одређено време тако што се радни
однос на одређено време заснива у случајевима у
којима то није могуће по закону за обављање стал-
них послова, за чије обављање се заснива радни
однос на неодређено време. Запослени који ради
код послодавца на одређено време принуђен је да
трпи најразличитије уцене и кршења својих радних
права од стране послодавца, у нади да ће са посло-
давцем закључити уговор о раду на неодређено
време у случајевима када се ради о пословима стал-
ног карактера или да ће послодавац обновити са
њим уговор о раду на одређено време. На тај начин
запослени се држи у сталном страху, а установа
рада на одређено време постаје средство манипу-
лације послодавца, што би се посебно омогућило
продужењем времена максималног трајања рада на
одређено време на 3 или 2 године.

Такође, нови предлози су штетни по интересе рад-
ника, и по питању института прерасподеле радног
времена, регреса за топли оброк и годишњи одмор
као и рада по сменама. Све то, указује на тенденци-
ју накарадног законодавца да по диктату ЕУ, поло-
жај радника постепено учини сличним положају
роба.

А докле год будемо одбијали модерне робовлас-
ничке односе, капиталисти неће имати својих робо-
ва. Докле год будемо одбијали да робујемо новцу,
дотле ћемо издржати и да не робујемо послодавцу.
Чим се неколицина нас, понесена потрошачком
грозницом или притегнута дужничким банкарским
јармом, појави на вратима компаније и затражи
комaд хлеба, капиталисти ће наставити са капита-
лизмом захваљујући људима зараженим материја-
лизмом.

Духовна и морална обнова нашег народа покрену-
ће борбу за хлеб и слободу, једине две ствари које
у капиталистичком друштву никада нисте могли да
поседујете истовремено. Ако вам је био потребан
хлеб, давали сте им слободу, ако вам је слобода
била милија одрицали би сте се хлеба. Само у
народном организму сталешки уређене и духовно
обновљене државе имаћете их заједно. Ми не жели-
мо да робујемо капитализму већ да служимо соп-
ственом народу. Наш радник не сме бити туђи роб
већ градитељ сопствене државе. Наш сељак не сме
постати кмет и надничар већ мора бити и остати
домаћин, свој на своме. 

Ј. Алексић
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Promocija EU...

Закључује да би би срећан када би Црна
Гора имала више таквих личности о које би се
земље у региону отимале.

Председник Скупштине Србије Небојша
Стефановић и премијер Црне Горе Мило
Ђукановић истакли су данас значај сарадње и раз-
мене искустава две земље када је реч о процесу
европских интеграција.

Како је саопштено из Скупштине Србије,
главне теме разговора биле су међупарламентарна
сарадња, европске интеграције, економска, регио-
нална и међународна сарадња Србије и Црне Горе.

Председник Владе Црне Горе Мило
Ђукановић истакао је да је неопходно заједнички
дефинисати интересе у региону и сложио се да је
изузетно важна сарадња и размена искустава изме-
ђу две земље када је реч о процесу европских
интеграција.

Указујући на значај економске сарадње
Србије и Црне Горе, Ђукановић је оценио да је та
сарадња добра, али да ју је потребно даље уна-
пређивати, посебно у области енергетике,
инфраструктре, туризма и развојних пројеката.

Ђукановић је истакао значај међупарламен-
тарне сарадње, која, кроз сарадњу парламентар-
них одбора и посланичких група пријатељства
води бољем разумевању и унапређењу односа две
земље.

Стефановић је оценио да се односи две
земље крећу узлазном линијом и да постоји знача-
јан простор за њихово унапређење у свим сферама,
до нивоа стратешког партнерства.

Он је истакао потребу међусобне подршке
две земље у регионалној сарадњи и европским
интеграцијама, додајући да ће у наредном перио-
ду њихова сарадња на евроинтеграцијама бити
један од приоритета...

Стефановић је истакао и да се Србија зала-
же за превазилажење свих отворених питања у
обостраном интересу, кроз дијалог и у духу међу-
собног уважавања и разумевања и додао да је за
Србију сарадња две земље значајна и у регионал-
ном и у билатералном смислу.

Говорећи о економској сарадњи,
Стефановић је оценио да у протеклих годину дана
Србија и Црна Гора развијају све боље економске
односе, као и да би реализација пројеката модер-
низације инфраструктуре и развојни пројекти
имали значајан утицај на економије две земље.

Саговорници су се сложили да је значајна
сарадња Србије и Црне Горе у области туризма, а
посебно ради заједничког наступа на великим
тржиштима попут Кине и Јапана, као што је обје-
дињење понуде две државе на сајму у Пекингу,
наведено је у саопштењу.

11.12.2013.                            NSPM, (РТС-Танјуг)

Dva deminutiva... (sa str. 16)

својим активистима и у последњем сату своје бео-
градске власти, помињући чак 700 станова и вила
на Дедињу и Сењаку, обећавајући да ће се све то
наћи и пречистити на суду.

Протић је ускоро послан у Америку за
амбасадора, а од онога што је он рекао и обећао,
остала је само прича у народу. Наравно и дабоме,
неком је то било потребно, јер у овој земљи ништа се
не дешава, ни лоповлук, ни пљачка, ни истеривање
правде и истине, ако то неком моћнику није потреб-
но. Баш као што се ни сада толики лопови из врхова
власти ДС-а, СПС(т)-а и УРС-а (и њихових странач-
ких пратилаца и омогућилаца на власти) не узимају
на одговор, иако се читави ватромети (да не кажемо
бенгалске ватре) из дана у дан на њих изливају.

Наравно, СПО се није тек тако распао, сви
они који су добили станове и дохватили се разних
крупних користи, разбежали су се и посакривали по
другим странкама, на челу са Комненићем, који је
добијену вилу на Дедињу сакрио под скуте ДС-а.

На питање да ли је са П.п-ом разговарао о
функцијама за СПО, на пример да он лично,
Драшковић, постане амбасадор у САД, Драшковић је
успео да остане у равновесју: „СПО се бори за оно
што је скупље од било које и било чије функције. Ми
се боримо за Србију на Западу, а не за црну рупу на
Балкану.”

Вратимо ли се сад на наслов, али и на све оно
што је испод њега следило, јасно је да су та два
деминутива очарани и зачарани пред магичним
Западом, тј, пред правим и јединим својим стра-
тешким циљем, који их обавезује да истрају и дају
доказа да је њихов пребег са српске стране,
дефинитиван и искрен. Шта више, да Запад нема
цену, не само алтернативу.

Није познато, јер није ништа објављено, шта
о свему овоме лично мисли П.п, иако је
Драшковић све што је рекао ставио под резултат
њиховог састанка, којим је утврђен истоветан стра-
тешки циљ и будуће стратешко партнерство.

А шта стварно мисли премијер, то се, и
иначе,  никад није знало, упркос свакојаких дого-
довштина и прерасподеле фотеља у Влади. Увек
исто тврђење, да су њих двојица потпуно сагласни
у раду Владе. Да је бар рекао нешто о томе, откуд
усред те „сагласности” у раду, П.п има потребу да
се састаје са озлоглашеним Драшковићем, ког
сада, ко зна зашто и по чијем налогу, рестаурирају и
крчме по медијима, мада се може схватити и као
премијеров коментар, његово скупљање поена по
САД, чак и код америчког „краља некретнина”, са
којим ће градити монументални хотел на место
срушеног Генералштаба! А није за прећуткивање
ни то што доста вешто плаши ЕУ - Русијом, опту-
жујући је да она гура Србију у - руски загрљај...

Мада, је л те, по ономе што смо прочитали,
могло би се пре запитати, неће ли се најпре,  ова
два наша деминутива - загрлити?...

Српски културни клуб Слободан Турлаков
5.12. 2013.                            (Podvukla - Iskra)
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ДВА ДЕМИНУТИВА КАО СТРАТЕШКИ
ПАРТНЕРИ, или ЗАР ОПЕТ - ВУК?

Познато је да се за умањено значење неке
речи каже да је то - деминутив. Међутим, ми овде
хоћемо да употребимо умењење значења не речи,
већ људи.

Један је Вучић од Вука (Драшковића) , а други
је СПО који представља деминутив од СНС у пренос-
ном смислу. Тј, СПО је једва постојећа странка, док
је СНС највећа, па би тако стављене једнa према
другој, СПО био деминутив СНС-а.

Но, да ти и такви деминутиви не сметају за
будућу коалициону заједницу, видело се и по томе
што су два лидера одржали састанак,  и по
Драшковићу, постигнута је „пуна, пуна, сагласност
око стратешких циљева”, који ће се огледати и у коа-
лицији на следећим изборима.

Није тајна, да за Вука „стратешки циљеви”
укључују и улазак у НАТО, док, опет, руски амбасадор
Чепурин, тврди да су они „задовољни, пошто је
државни врх изјавио,  да не улази у НАТО, нити има
такве намере!”

Чудо једно, о сагласју које је Вук два пута
поновио „пуна, пуна сагласност”, председник СНС-а,
одн. Први потпредседник владе (П.п) ништа није
говорио, нит` говори, па тако није ни демантовао
оно што је шеф СПО-а рекао. А то су озбиљне ства-
ри, које далеко превазилазе озбиљност изјава Владе,
па самим тиме и место СНС-а у њој.

Касније ће у листу „Данас”, Вук многе ствари
„појаснити”.

Тако, рецимо,  тврди да Србији прети опас-
ност да постане Украјина. Да су све „снажнији при-
тисци да се одрекнемо ЕУ и да се економски и војно
окренемо једном другом савезу”.

Шта више, он с разлогом сумња да би „сна-
гама које би прекинуле европске интеграције
Србије, срушиле Бриселски споразум, обуставиле
започети процес борбе против криминала и
пљачке наше државе, били опет потребни ескад-
рони смрти. Уплашили смо и ДБ предлогом да
Влада почне преговоре о чланству Србије у НАТО.”

Ту је кључ свега; те и ми с разлогом отворено
сумњамо у П.п и у Владу, у целини. Зар овакве изјаве
могу да прођу без одлучних реакција, а ако њих
нема, чак ни обичних, успутних,  то не може ништа
друго да значи, него да овај господин открива
Владине тајне. У најмању руку.

Симптоматично је и то, да Вук на овом месту
помиње и председника Николића, који, како каже,
„даје сигнале лево и десно, али нема његовог
чврстог проевропског опредељења”, што с обзи-
ром, да овај интервју има свој повод у Вуковом раз-
говору са П.п-ом,  јасно говори да П. п., за разлику
од председника Републике, има управо то и такво
опредељење.

Шта више, Вук отворено каже: „Да се, реци-

мо, Вучић и СНС залажу за чланство Србије у
некаквој азијској унији, били бисмо жестока опо-
зиција” А шта то значи, него да П.п. не подрива
„темељне циљеве странке коју Вук води, против свих
жртава и у људским животима,  које је његов СПО
поднео у бици за европску Србију, за Србију на
Западу”.

Која је то битка? То није прецизирао, а није
ни потребно, јер она, као таква, није ни постојала,
пошто се Вук, као некадашњи Србин, борио против
европске Србије и Србије на Западу, јер је тај Запад
био онај чинилац, крвави и разарајући чинилац
српске Србије. Не само у Босни.

Тек Вук; тј, каснији Вук, је, не само ту,  „полу-
пао лончиће”.

Наиме, свима је знано да је Вук, док је био
Србин,  имао своју самосталну јединицу у Босни,
састављену од добровољаца из СПО-а, коју чак
није хтео да стави под заједничку команду ЈНА, и
да је управо због тога постао стални талац Хага, да
може сваког часа бити позван да одговара за злочин
што је бранио Србе у Босни, у њиховој постојбини.

Како је он избегао Хашки трибунал, крај те
познате „чињенице”,  није никад речено, али је
сасвим извесно да је то избегнуће имало - цену, а
та цена су сви његови српски суноврати, после
1995, сва његова залагања за Европу, сав његов
ангажман око предаје Косова, чиме је растурио
СПО-а, што и јесте разлог за његово лепљење уз
друге странке, за време општих избора, најпре за
„Нову Србију”, па и садашње за СНС, што ни Вељи
Илићу, а ни П.п-у не служи на част.

То је свима јасно и свима знано, а то што он
прича и што ће још све причати, то више ништа не
значи, чак ни за његову биографију. Али, још како
значи за П.п- а., поготову што није вероватно да
он све то не зна и да се тог не боји. Али... има он
великих проблема око себе, многи почињу да му
не верују, али многима ни он не верује. Сем својој
незваничној портпаролки, министарки енергетике,
која се доста неопрезно осилила, па објављује да има
један члан Владе која ради против интереса Србије,
у иностранству. Ко је тај, за сад је тајна, али не без
основа. Јер то што је она отктрила, учинила је, нема
сумње, у име свог шефа!

За ово што Вук прича у „Данасу”, није тешко
претпоставити да се све то исто и на њиховом
састанку помињало и утаначивало, тј. „ми тражимо
брже и радикалније спровођење Бриселског спо-
разума, прихватање стварности да много више од
половине чланица УН данас признају независност
Косова, тражимо пуну нормализацију свих односа
са Косовом, без формалног признања независно-
сти Косова!!!!”

Која беда, али која је смишљено изговорена
да звони чак до Хага и тамо где још треба да
зазвони, како би се чуло и записало је тај талац то
рекао и да се за то залаже.
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Па је одмах пожурио да дода: „Тражимо,
ето,  и преговоре о приступању НАТО, иако је то
данас јеретичка прича за већину у Србији, али се
надам да ће проевропске снаге (?) убрзо разумети
да је управо чланство у НАТО, сигурна брана од
могуће украјинизације Србије”.

И то треба да се чује на Западу, коме је он то
и наменио.

Међутим, тамо се и иначе, све то зна и отку-
цава, а што се не може прикрити и забашурити, као
што се код нас често чини.

Па се зна и за Вуково прво просрбовање,
после титоисања. Наиме, у двонедељнику „Сведок”,
од 30. марта 2004. објављен је факсимил Вукове
посвете, на својој књизи, коју је поклонио генералу
Павковићу, начелнику генералштаба ЈНА, која се
борила на Косову.

То јест, на насловној страни књиге Вука
Драшковића, „РУСКИ КОНЗУЛ”, Вук својом руком
исписује ове речи:

„Генералу
Небојши Павковићу,

Овај ситни знак захвалности за витешку
одбрану Косова и целе Отаџбине, у месецима
НАТО агресије на Србију,

Од срца
Вук.”

Ко ли му извади то српско срце и постави
прозападно, то ни он сам не зна, мада не треба сум-
њати да је он то лично учинио. Тек, нема га више и
неће га бити. И он у име тог новог срца делује,  без
било какве гриже савести. А ни ње нема и она је
потрошена, рад бољег и угоднијег живота.

Иначе, „волим Русе, и то не кријем, као и
већина Срба. Међутим, они не воле да ни онај кога
воле, да им замрачује кућу и заврће уши. Доста је, на
жалост, у данашњој Србији оних којима то не смета,
па чак то и траже”!

Ко су ти Срби и како се он то залаже да им
осветли кућу и одврне уши, то није рекао. Тек, он се
„дуже од две деценије залаже за Србију на Западу”,
што би значило још пре 5. октобра, кад се у Сегедину
и Солуну, посвађао са представницима ДОС-а, који
му нису хтели да признају вођство, што, наравно не
помиње. Већ да је због тог залагања, „понављам:
ових дана изложен сам истим хицима нерасформи-
ране и нереформисане ДБ, као и пре 13 година,
после атентата у Будви”.

И сад као врхунац, „после будванског атен-
тата на мене, у јуну 2000. године, када је СПО био
водећа странка антимилошевићевске коалиције
ДОС, коју сам и формирао, ДБ и неки челници ДОС-
а склопили су стратешшки споразум о политичком
убиству СПО-а и мене”

Речено је како је Вук прошао на састанци-
ма опозиције кад је тражио да му признају вођ-

ство, а овде говори да је чак ту опозицију, тј. ДОС
он формирао, пошто је био „водећа странка анти-
милошевићевске коалиције”. Али, ето, нашли су се
издајници међу челницима ДОС-а, којима је главни
циљ био да се реше њега и СПО-а, али те издајнике
не помиње, већ их је свео на покојног Ђинђића, који
је „Честитајући грађанима Србије нову 2001 . годину,
рекао „Не знам шта је већи наш историјски тријумф,
да ли пораз Милошевића или рушење СПО- а”.

Наравно и дабоме, има још живих челника
ДОС-а, а ваљда и тих издајника, који су склопили
договор о нестанку Вука и СПО-а, па иако их Вук није
помињао, могло би се очекивати да ће се они сами
јавити. Мада, сумњамо, већ и због тога што су га они
и живог отписали.

Дабоме, о будванском атентату тешко је
говорити, јер ако су одређени сами асови ДБ-а да га
изврше, питање је како су они могли остати читави
кад нису извршили Милошевићев задатак. То је бар
логично.

Али,  Вук не посустаје, па каже како су ти
издајници ДОС-а „Лансирали причу, у коју је
Србија поверовала, да атентата није ни било, и да
сам ја, због политичких поена, 8 пута пуцао сам у
себе. Томе су додали и лаж о пустошењу Београда
од стране СПО-а, о деоби станова и локала. Народ
је поверовао. И тако је политички убијен СПО и
отворен простор за стварање коалиције ДОС-ДБ-
Легија-Земунци, која је поништила све за шта смо се
ми борили од 1990. до 2000. која је, на жалост, касни-
је, кад је већ схватио грешку, коштала живота и самог
Зорана Ђинђића”.

Ове речи и ова открића и подметања, у поли-
тичком животу Вука, нису никакво изненађење.  И то
не само у погледу оних осам промашаја, већ још и
више о његовој борби од 1990. до 2000, години, у ком
је раздобљу поменута нова коалиција све уништила,
што су СПО и он лично створили!

Аман, човече, књижевниче, политичару,
новинару, дописнику из Африке,  хвалоспевнику
Титовог социјализма, секретару председника
синдиката Југославије,  обновитељу четничког
покрета на Равној Гори... да не набрајамо... куд то
оде, чак у недођин, где може да се мисли да су
Београду свраке попиле мозак!?

И каква је то борба 1990-2000, кад је у том
временском простору дошло до поклапања:
Милошевићеве Владе и Владе СПО-а Београдом?
И, откуд СПО на власти у Београду,  ко је на њу
попео?

Јасно и без поговора, ко други, него управо
свемоћни Милошевић, чији је и министар једно
време био (А и П.п. је био!) дајући им унапред
подршку и сагласност, ма шта радили. Еј, бре, онај
Милошевић,  против кога је Вук лично и његов СПО
организовао - антимилошевићевску коалицију!?

И пошто је СПО добио право над
Београдом, он га је под Вуковим руководством
тако систематски и темељно опљачкао, као нико и
никад,  тако да је Милан Ст.Протић, именован од
стране ДОС-а за краткотрајног градоначелника
Београда, јавно на ТВ изјавио, да ни један динар у
каси Београда није затекао!, да су станове делили

(Kraj na str. 18/2)
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Promocija EU i NATO i korist za CG od
infrastrukturne i ekonomske saradwe  
Између Србије и Црне Горе не видим нијед-

но питање које је нерешиво, рекао премијер Црне
Горе Мило Ђукановић за РТС. Сарадња две земље
значајно унапређена, истиче Ђукановић и додаје да
су сви разговори посвећени искључиво заједничким
циљевима и европској будућности.

Премијер Црне Горе Мило Ђукановић каже
да између Србије и Црне Горе не види ниједно
питање које је нерешиво, већ да види само питања
која су инспирација за сарадњу на њиховом реша-
вању.

Говорећи о "тачкама раздора" између две
земље, Ђукановић је, гостујући у емисији Око, иста-
као да је сарадња значајно унапређена и да се не
своди само на политичке контакте.

Ђукановић, који је први пут након седам
година у Србији, наглашава да су сви разговори две
земље посвећени искључиво заједничким циљеви-
ма и европској будућности.

Према његовим речима, економско-трго-
винска размена, инфраструктурна улагања, и ула-
зак и ЕУ, неке су од тема за које су заинтересоване
и Србија и њен сусед.

"Могуће је да смо у прегрејаној атмосфери
којој смо и сами доприносили као политички акте-
ри посебно у годинама око црногорског рефе-
рендума, створили атмосферу у којој се није на
прави начин разумела црногорска атмосфера за
независношћу. Инсистирајући на некој посети у
том времену, чини ми се да не би било баш поли-
тички продуктивно ни политички мудро", рекао је
Ђукановић.

Ђукановић је рекао и да су у протеклом
периоду Србија и Црна Гора свакако сарађивале и
утирале пут међусобних односа. Нарочито је иста-
као како су две земље своје државно-правно пита-
ње решиле на нов, до сада на Балкану непознат
начин - реферндумом.

"Наша два народа имају пуно историјске
блискости", рекао је премијер Црне Горе и додао
да то треба на прави начин разумети, валоризова-
ти, уткати у темељ од којега се креће у креирање
будућих односа.

На питање које су теме о којима се у
Београду разговарало, Ђукановић је одговорио да
се посебно разговарало о процесу придружива-
ња ЕУ и нагласио да искуства Црне Горе могу бити
од изузетног значаја за Србију, а како је рекао ни
економија није изостала "са дневног реда".

"Разговарали смо о ономе што би могли
бити пројекти од економског значаја, и ту смо
посебно имали у фокусу инфраструктурне про-
јекте, дакле изградњу пута и железнице између

Србије и Црне Горе уз боље коришћење лучких и
туристичких капацитета Црне Горе. Препознали
смо област производње хране, као једну веома
значајну област за срадњу, посебно у контексту
отварања тржишта за пласман прерађевина",
нагласио је Ђукановић.

Постоји само неколико питања око којих се
Србија и Црна Гора не слажу, констатовао је пре-
мијер Црне Горе.

Различит приступ проблему двојног
држављанства

Говорећи о проблему двојног држављан-
ства, Ђукановић је рекао да су се сагласили да
имају различит приступ и да је та различитост
логична када се има у виду димензија државе.
Како је рекао, велика држава има другачији при-
ступ од мале државе.

Ђукановић је рекао и да ће са сваким кора-
ком ближе ЕУ, бити мање проблема са двојним
држављанством.

"Мислим да ће се свакодневно унапређива-
ти квалитет живота свих грађана Црне Горе. Црна
Гора је држава која инсистира на својој грађанској
концепцији," рекао је Ђукановић и додао да не
мисли да су Црне Горе грађани првог реда, а да би
други требало да траже своје место под сунцем.

"Сви грађани Црне Горе су, без обзира на
национални и верски предзнак, од исте важности
за Црну Гору", нагласио је Ђукановић.

На питање јесу ли Срби мањина, Ђукановић
је одговорио: "Ми не дефинишемо ко је мањина,
али оставили смо могућност да свако ко се осећа
мањином то изрaзи кроз мањински савет и кроз
партиципацију у политичком животу Црне Горе."

Црногорски премијер није желео да
коментарише изјаву руског амбасадора
Чепурина у вези са црногорским путем у ЕУ, већ
је рекао да је та изјава за анализу оног ко је изјавио
и његових претпостављених у Москви.

"То није изјава која може да доведе у пита-
ње једну сјајну традицију црногорско-руских
односа и дипломатску традицију која је стара
вековима. Ми идемо ка ЕУ, снажно идемо ка
НАТО-у. То не значи одрицање од традиције, од
пријатеља. Негујемо одличне односе са Русијом
негујемо одличне односе са Кином", нагласио је
Ђукановић.

Говорећи о томе што се ове године обеле-
жава 200. годишњица Његошевог рођења,
Ђукановић је рекао да тај песник надилази значај
држава.
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већина Срба. Међутим, они не воле да ни онај кога
воле, да им замрачује кућу и заврће уши. Доста је, на
жалост, у данашњој Србији оних којима то не смета,
па чак то и траже”!

Ко су ти Срби и како се он то залаже да им
осветли кућу и одврне уши, то није рекао. Тек, он се
„дуже од две деценије залаже за Србију на Западу”,
што би значило још пре 5. октобра, кад се у Сегедину
и Солуну, посвађао са представницима ДОС-а, који
му нису хтели да признају вођство, што, наравно не
помиње. Већ да је због тог залагања, „понављам:
ових дана изложен сам истим хицима нерасформи-
ране и нереформисане ДБ, као и пре 13 година,
после атентата у Будви”.

И сад као врхунац, „после будванског атен-
тата на мене, у јуну 2000. године, када је СПО био
водећа странка антимилошевићевске коалиције
ДОС, коју сам и формирао, ДБ и неки челници ДОС-
а склопили су стратешшки споразум о политичком
убиству СПО-а и мене”

Речено је како је Вук прошао на састанци-
ма опозиције кад је тражио да му признају вођ-

ство, а овде говори да је чак ту опозицију, тј. ДОС
он формирао, пошто је био „водећа странка анти-
милошевићевске коалиције”. Али, ето, нашли су се
издајници међу челницима ДОС-а, којима је главни
циљ био да се реше њега и СПО-а, али те издајнике
не помиње, већ их је свео на покојног Ђинђића, који
је „Честитајући грађанима Србије нову 2001 . годину,
рекао „Не знам шта је већи наш историјски тријумф,
да ли пораз Милошевића или рушење СПО- а”.

Наравно и дабоме, има још живих челника
ДОС-а, а ваљда и тих издајника, који су склопили
договор о нестанку Вука и СПО-а, па иако их Вук није
помињао, могло би се очекивати да ће се они сами
јавити. Мада, сумњамо, већ и због тога што су га они
и живог отписали.

Дабоме, о будванском атентату тешко је
говорити, јер ако су одређени сами асови ДБ-а да га
изврше, питање је како су они могли остати читави
кад нису извршили Милошевићев задатак. То је бар
логично.

Али,  Вук не посустаје, па каже како су ти
издајници ДОС-а „Лансирали причу, у коју је
Србија поверовала, да атентата није ни било, и да
сам ја, због политичких поена, 8 пута пуцао сам у
себе. Томе су додали и лаж о пустошењу Београда
од стране СПО-а, о деоби станова и локала. Народ
је поверовао. И тако је политички убијен СПО и
отворен простор за стварање коалиције ДОС-ДБ-
Легија-Земунци, која је поништила све за шта смо се
ми борили од 1990. до 2000. која је, на жалост, касни-
је, кад је већ схватио грешку, коштала живота и самог
Зорана Ђинђића”.

Ове речи и ова открића и подметања, у поли-
тичком животу Вука, нису никакво изненађење.  И то
не само у погледу оних осам промашаја, већ још и
више о његовој борби од 1990. до 2000, години, у ком
је раздобљу поменута нова коалиција све уништила,
што су СПО и он лично створили!

Аман, човече, књижевниче, политичару,
новинару, дописнику из Африке,  хвалоспевнику
Титовог социјализма, секретару председника
синдиката Југославије,  обновитељу четничког
покрета на Равној Гори... да не набрајамо... куд то
оде, чак у недођин, где може да се мисли да су
Београду свраке попиле мозак!?

И каква је то борба 1990-2000, кад је у том
временском простору дошло до поклапања:
Милошевићеве Владе и Владе СПО-а Београдом?
И, откуд СПО на власти у Београду,  ко је на њу
попео?

Јасно и без поговора, ко други, него управо
свемоћни Милошевић, чији је и министар једно
време био (А и П.п. је био!) дајући им унапред
подршку и сагласност, ма шта радили. Еј, бре, онај
Милошевић,  против кога је Вук лично и његов СПО
организовао - антимилошевићевску коалицију!?

И пошто је СПО добио право над
Београдом, он га је под Вуковим руководством
тако систематски и темељно опљачкао, као нико и
никад,  тако да је Милан Ст.Протић, именован од
стране ДОС-а за краткотрајног градоначелника
Београда, јавно на ТВ изјавио, да ни један динар у
каси Београда није затекао!, да су станове делили

(Kraj na str. 18/2)
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Између Србије и Црне Горе не видим нијед-

но питање које је нерешиво, рекао премијер Црне
Горе Мило Ђукановић за РТС. Сарадња две земље
значајно унапређена, истиче Ђукановић и додаје да
су сви разговори посвећени искључиво заједничким
циљевима и европској будућности.

Премијер Црне Горе Мило Ђукановић каже
да између Србије и Црне Горе не види ниједно
питање које је нерешиво, већ да види само питања
која су инспирација за сарадњу на њиховом реша-
вању.

Говорећи о "тачкама раздора" између две
земље, Ђукановић је, гостујући у емисији Око, иста-
као да је сарадња значајно унапређена и да се не
своди само на политичке контакте.

Ђукановић, који је први пут након седам
година у Србији, наглашава да су сви разговори две
земље посвећени искључиво заједничким циљеви-
ма и европској будућности.

Према његовим речима, економско-трго-
винска размена, инфраструктурна улагања, и ула-
зак и ЕУ, неке су од тема за које су заинтересоване
и Србија и њен сусед.

"Могуће је да смо у прегрејаној атмосфери
којој смо и сами доприносили као политички акте-
ри посебно у годинама око црногорског рефе-
рендума, створили атмосферу у којој се није на
прави начин разумела црногорска атмосфера за
независношћу. Инсистирајући на некој посети у
том времену, чини ми се да не би било баш поли-
тички продуктивно ни политички мудро", рекао је
Ђукановић.

Ђукановић је рекао и да су у протеклом
периоду Србија и Црна Гора свакако сарађивале и
утирале пут међусобних односа. Нарочито је иста-
као како су две земље своје државно-правно пита-
ње решиле на нов, до сада на Балкану непознат
начин - реферндумом.

"Наша два народа имају пуно историјске
блискости", рекао је премијер Црне Горе и додао
да то треба на прави начин разумети, валоризова-
ти, уткати у темељ од којега се креће у креирање
будућих односа.

На питање које су теме о којима се у
Београду разговарало, Ђукановић је одговорио да
се посебно разговарало о процесу придружива-
ња ЕУ и нагласио да искуства Црне Горе могу бити
од изузетног значаја за Србију, а како је рекао ни
економија није изостала "са дневног реда".

"Разговарали смо о ономе што би могли
бити пројекти од економског значаја, и ту смо
посебно имали у фокусу инфраструктурне про-
јекте, дакле изградњу пута и железнице између

Србије и Црне Горе уз боље коришћење лучких и
туристичких капацитета Црне Горе. Препознали
смо област производње хране, као једну веома
значајну област за срадњу, посебно у контексту
отварања тржишта за пласман прерађевина",
нагласио је Ђукановић.

Постоји само неколико питања око којих се
Србија и Црна Гора не слажу, констатовао је пре-
мијер Црне Горе.

Различит приступ проблему двојног
држављанства

Говорећи о проблему двојног држављан-
ства, Ђукановић је рекао да су се сагласили да
имају различит приступ и да је та различитост
логична када се има у виду димензија државе.
Како је рекао, велика држава има другачији при-
ступ од мале државе.

Ђукановић је рекао и да ће са сваким кора-
ком ближе ЕУ, бити мање проблема са двојним
држављанством.

"Мислим да ће се свакодневно унапређива-
ти квалитет живота свих грађана Црне Горе. Црна
Гора је држава која инсистира на својој грађанској
концепцији," рекао је Ђукановић и додао да не
мисли да су Црне Горе грађани првог реда, а да би
други требало да траже своје место под сунцем.

"Сви грађани Црне Горе су, без обзира на
национални и верски предзнак, од исте важности
за Црну Гору", нагласио је Ђукановић.

На питање јесу ли Срби мањина, Ђукановић
је одговорио: "Ми не дефинишемо ко је мањина,
али оставили смо могућност да свако ко се осећа
мањином то изрaзи кроз мањински савет и кроз
партиципацију у политичком животу Црне Горе."

Црногорски премијер није желео да
коментарише изјаву руског амбасадора
Чепурина у вези са црногорским путем у ЕУ, већ
је рекао да је та изјава за анализу оног ко је изјавио
и његових претпостављених у Москви.

"То није изјава која може да доведе у пита-
ње једну сјајну традицију црногорско-руских
односа и дипломатску традицију која је стара
вековима. Ми идемо ка ЕУ, снажно идемо ка
НАТО-у. То не значи одрицање од традиције, од
пријатеља. Негујемо одличне односе са Русијом
негујемо одличне односе са Кином", нагласио је
Ђукановић.

Говорећи о томе што се ове године обеле-
жава 200. годишњица Његошевог рођења,
Ђукановић је рекао да тај песник надилази значај
држава.
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Закључује да би би срећан када би Црна
Гора имала више таквих личности о које би се
земље у региону отимале.

Председник Скупштине Србије Небојша
Стефановић и премијер Црне Горе Мило
Ђукановић истакли су данас значај сарадње и раз-
мене искустава две земље када је реч о процесу
европских интеграција.

Како је саопштено из Скупштине Србије,
главне теме разговора биле су међупарламентарна
сарадња, европске интеграције, економска, регио-
нална и међународна сарадња Србије и Црне Горе.

Председник Владе Црне Горе Мило
Ђукановић истакао је да је неопходно заједнички
дефинисати интересе у региону и сложио се да је
изузетно важна сарадња и размена искустава изме-
ђу две земље када је реч о процесу европских
интеграција.

Указујући на значај економске сарадње
Србије и Црне Горе, Ђукановић је оценио да је та
сарадња добра, али да ју је потребно даље уна-
пређивати, посебно у области енергетике,
инфраструктре, туризма и развојних пројеката.

Ђукановић је истакао значај међупарламен-
тарне сарадње, која, кроз сарадњу парламентар-
них одбора и посланичких група пријатељства
води бољем разумевању и унапређењу односа две
земље.

Стефановић је оценио да се односи две
земље крећу узлазном линијом и да постоји знача-
јан простор за њихово унапређење у свим сферама,
до нивоа стратешког партнерства.

Он је истакао потребу међусобне подршке
две земље у регионалној сарадњи и европским
интеграцијама, додајући да ће у наредном перио-
ду њихова сарадња на евроинтеграцијама бити
један од приоритета...

Стефановић је истакао и да се Србија зала-
же за превазилажење свих отворених питања у
обостраном интересу, кроз дијалог и у духу међу-
собног уважавања и разумевања и додао да је за
Србију сарадња две земље значајна и у регионал-
ном и у билатералном смислу.

Говорећи о економској сарадњи,
Стефановић је оценио да у протеклих годину дана
Србија и Црна Гора развијају све боље економске
односе, као и да би реализација пројеката модер-
низације инфраструктуре и развојни пројекти
имали значајан утицај на економије две земље.

Саговорници су се сложили да је значајна
сарадња Србије и Црне Горе у области туризма, а
посебно ради заједничког наступа на великим
тржиштима попут Кине и Јапана, као што је обје-
дињење понуде две државе на сајму у Пекингу,
наведено је у саопштењу.

11.12.2013.                            NSPM, (РТС-Танјуг)

Dva deminutiva... (sa str. 16)

својим активистима и у последњем сату своје бео-
градске власти, помињући чак 700 станова и вила
на Дедињу и Сењаку, обећавајући да ће се све то
наћи и пречистити на суду.

Протић је ускоро послан у Америку за
амбасадора, а од онога што је он рекао и обећао,
остала је само прича у народу. Наравно и дабоме,
неком је то било потребно, јер у овој земљи ништа се
не дешава, ни лоповлук, ни пљачка, ни истеривање
правде и истине, ако то неком моћнику није потреб-
но. Баш као што се ни сада толики лопови из врхова
власти ДС-а, СПС(т)-а и УРС-а (и њихових странач-
ких пратилаца и омогућилаца на власти) не узимају
на одговор, иако се читави ватромети (да не кажемо
бенгалске ватре) из дана у дан на њих изливају.

Наравно, СПО се није тек тако распао, сви
они који су добили станове и дохватили се разних
крупних користи, разбежали су се и посакривали по
другим странкама, на челу са Комненићем, који је
добијену вилу на Дедињу сакрио под скуте ДС-а.

На питање да ли је са П.п-ом разговарао о
функцијама за СПО, на пример да он лично,
Драшковић, постане амбасадор у САД, Драшковић је
успео да остане у равновесју: „СПО се бори за оно
што је скупље од било које и било чије функције. Ми
се боримо за Србију на Западу, а не за црну рупу на
Балкану.”

Вратимо ли се сад на наслов, али и на све оно
што је испод њега следило, јасно је да су та два
деминутива очарани и зачарани пред магичним
Западом, тј, пред правим и јединим својим стра-
тешким циљем, који их обавезује да истрају и дају
доказа да је њихов пребег са српске стране,
дефинитиван и искрен. Шта више, да Запад нема
цену, не само алтернативу.

Није познато, јер није ништа објављено, шта
о свему овоме лично мисли П.п, иако је
Драшковић све што је рекао ставио под резултат
њиховог састанка, којим је утврђен истоветан стра-
тешки циљ и будуће стратешко партнерство.

А шта стварно мисли премијер, то се, и
иначе,  никад није знало, упркос свакојаких дого-
довштина и прерасподеле фотеља у Влади. Увек
исто тврђење, да су њих двојица потпуно сагласни
у раду Владе. Да је бар рекао нешто о томе, откуд
усред те „сагласности” у раду, П.п има потребу да
се састаје са озлоглашеним Драшковићем, ког
сада, ко зна зашто и по чијем налогу, рестаурирају и
крчме по медијима, мада се може схватити и као
премијеров коментар, његово скупљање поена по
САД, чак и код америчког „краља некретнина”, са
којим ће градити монументални хотел на место
срушеног Генералштаба! А није за прећуткивање
ни то што доста вешто плаши ЕУ - Русијом, опту-
жујући је да она гура Србију у - руски загрљај...

Мада, је л те, по ономе што смо прочитали,
могло би се пре запитати, неће ли се најпре,  ова
два наша деминутива - загрлити?...

Српски културни клуб Слободан Турлаков
5.12. 2013.                            (Podvukla - Iskra)
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ДВА ДЕМИНУТИВА КАО СТРАТЕШКИ
ПАРТНЕРИ, или ЗАР ОПЕТ - ВУК?

Познато је да се за умањено значење неке
речи каже да је то - деминутив. Међутим, ми овде
хоћемо да употребимо умењење значења не речи,
већ људи.

Један је Вучић од Вука (Драшковића) , а други
је СПО који представља деминутив од СНС у пренос-
ном смислу. Тј, СПО је једва постојећа странка, док
је СНС највећа, па би тако стављене једнa према
другој, СПО био деминутив СНС-а.

Но, да ти и такви деминутиви не сметају за
будућу коалициону заједницу, видело се и по томе
што су два лидера одржали састанак,  и по
Драшковићу, постигнута је „пуна, пуна, сагласност
око стратешких циљева”, који ће се огледати и у коа-
лицији на следећим изборима.

Није тајна, да за Вука „стратешки циљеви”
укључују и улазак у НАТО, док, опет, руски амбасадор
Чепурин, тврди да су они „задовољни, пошто је
државни врх изјавио,  да не улази у НАТО, нити има
такве намере!”

Чудо једно, о сагласју које је Вук два пута
поновио „пуна, пуна сагласност”, председник СНС-а,
одн. Први потпредседник владе (П.п) ништа није
говорио, нит` говори, па тако није ни демантовао
оно што је шеф СПО-а рекао. А то су озбиљне ства-
ри, које далеко превазилазе озбиљност изјава Владе,
па самим тиме и место СНС-а у њој.

Касније ће у листу „Данас”, Вук многе ствари
„појаснити”.

Тако, рецимо,  тврди да Србији прети опас-
ност да постане Украјина. Да су све „снажнији при-
тисци да се одрекнемо ЕУ и да се економски и војно
окренемо једном другом савезу”.

Шта више, он с разлогом сумња да би „сна-
гама које би прекинуле европске интеграције
Србије, срушиле Бриселски споразум, обуставиле
започети процес борбе против криминала и
пљачке наше државе, били опет потребни ескад-
рони смрти. Уплашили смо и ДБ предлогом да
Влада почне преговоре о чланству Србије у НАТО.”

Ту је кључ свега; те и ми с разлогом отворено
сумњамо у П.п и у Владу, у целини. Зар овакве изјаве
могу да прођу без одлучних реакција, а ако њих
нема, чак ни обичних, успутних,  то не може ништа
друго да значи, него да овај господин открива
Владине тајне. У најмању руку.

Симптоматично је и то, да Вук на овом месту
помиње и председника Николића, који, како каже,
„даје сигнале лево и десно, али нема његовог
чврстог проевропског опредељења”, што с обзи-
ром, да овај интервју има свој повод у Вуковом раз-
говору са П.п-ом,  јасно говори да П. п., за разлику
од председника Републике, има управо то и такво
опредељење.

Шта више, Вук отворено каже: „Да се, реци-

мо, Вучић и СНС залажу за чланство Србије у
некаквој азијској унији, били бисмо жестока опо-
зиција” А шта то значи, него да П.п. не подрива
„темељне циљеве странке коју Вук води, против свих
жртава и у људским животима,  које је његов СПО
поднео у бици за европску Србију, за Србију на
Западу”.

Која је то битка? То није прецизирао, а није
ни потребно, јер она, као таква, није ни постојала,
пошто се Вук, као некадашњи Србин, борио против
европске Србије и Србије на Западу, јер је тај Запад
био онај чинилац, крвави и разарајући чинилац
српске Србије. Не само у Босни.

Тек Вук; тј, каснији Вук, је, не само ту,  „полу-
пао лончиће”.

Наиме, свима је знано да је Вук, док је био
Србин,  имао своју самосталну јединицу у Босни,
састављену од добровољаца из СПО-а, коју чак
није хтео да стави под заједничку команду ЈНА, и
да је управо због тога постао стални талац Хага, да
може сваког часа бити позван да одговара за злочин
што је бранио Србе у Босни, у њиховој постојбини.

Како је он избегао Хашки трибунал, крај те
познате „чињенице”,  није никад речено, али је
сасвим извесно да је то избегнуће имало - цену, а
та цена су сви његови српски суноврати, после
1995, сва његова залагања за Европу, сав његов
ангажман око предаје Косова, чиме је растурио
СПО-а, што и јесте разлог за његово лепљење уз
друге странке, за време општих избора, најпре за
„Нову Србију”, па и садашње за СНС, што ни Вељи
Илићу, а ни П.п-у не служи на част.

То је свима јасно и свима знано, а то што он
прича и што ће још све причати, то више ништа не
значи, чак ни за његову биографију. Али, још како
значи за П.п- а., поготову што није вероватно да
он све то не зна и да се тог не боји. Али... има он
великих проблема око себе, многи почињу да му
не верују, али многима ни он не верује. Сем својој
незваничној портпаролки, министарки енергетике,
која се доста неопрезно осилила, па објављује да има
један члан Владе која ради против интереса Србије,
у иностранству. Ко је тај, за сад је тајна, али не без
основа. Јер то што је она отктрила, учинила је, нема
сумње, у име свог шефа!

За ово што Вук прича у „Данасу”, није тешко
претпоставити да се све то исто и на њиховом
састанку помињало и утаначивало, тј. „ми тражимо
брже и радикалније спровођење Бриселског спо-
разума, прихватање стварности да много више од
половине чланица УН данас признају независност
Косова, тражимо пуну нормализацију свих односа
са Косовом, без формалног признања независно-
сти Косова!!!!”

Која беда, али која је смишљено изговорена
да звони чак до Хага и тамо где још треба да
зазвони, како би се чуло и записало је тај талац то
рекао и да се за то залаже.
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реалност која им спутава руке.

Дарку Танасковићу, професору и дипломати,
познати амерички дипломата Питер Галбрајт, 1993.
године рекао је следеће: „Ви треба да знате да сте
водили један рат против воље Америке и да сте тај рат
добили. Али, то је Пирова победа. Ми, за сада, немамо
довољно интереса да се непосредно, на терену, ангажу-
јемо ради мењања исхода овог рата, али, знајте, не само
Ви и Ваша деца, већ ће и деца Ваше деце гадно испаш-
тати због тога што сте се супротставили нашој вољи”. И
испаштали смо јер смо се у једном периоду успешно
супротставили америчкој политици успостављања
доминације на делу територија које је Вашингтон
доживео као плен из Хладног рата.

Тако смо, продужавајући прву фазу евроатлант-
ске експанзије срачунату на покоравање простора до
некадашње совјетске границе, бранили не само себе већ
и Русију. То, и отрежњујуће поуке тако драстичног
кршења међународног права какво је представљала
агресија на Србију, омогућило је Русији да стане на ноге
и дочека, можда и самоубилачким српским отпором
одложену, трећу фазу похода на руски исток, која је
отпочела са 5. октобром 2000. године тј. уводом у сери-
ју планираних „наранџастих револуција” у окружењу
Русије па и у њој самој.

Русија се одбранила од наранџасте пошасти,
али „зли дух” уситњавања српског простора - пуштен из
боце 90-их, када нисмо пристали да се попут многих
других покоримо новој хегемонији и постанемо анти-
руски плацдарм - и даље лебди око нас. А немајмо илу-
зије, у то су умешани не само амерички прсти, већ и руке
неких „староевропских” чинилаца. У првом реду у пита-
њу је Немачка, која је данас, у вези са Војводином, веро-
ватно и највећа претња по територијални интегритет
Србије. То што америчка моћ слаби, за нас није утешно
ако упражњен простор буду самостално попуњавале
Немачка и Турска, силе које имају, на разним подручј-
има наше државе, интересе да подржавају сепарати-
стичке процесе. То што они неће довести до територи-
јалних губитака услед јачања руског присуства, не значи
да нам поменуте силе неће загорчавати живот. То се
неће догађати, односно ствари ће се по нас развијати
повољно, тек када се понашање релевантних центара
„Старе Европе” стратешки модификује услед повезива-
ња са све утицајнијом Русијом. Што се тиче Турске, она
није чинилац који би у таквом сплету околности само-
стално за нас представљала опасност.

„ЈУжНИ ТОК”: МИРОВНИ ПРОЈЕКАТ
Гасовод којим смо се бавили, на крају и то треба

рећи, има још једну важну димензију о којој није било
речи а кроз коју се прелама све остало. Он је и мировни
пројекат. Војни савези, макар декларативно били
дефанзивни, праве се да би пре или касније ратовали.
Оружана сила тежи ка примени. То јој је, у крајњој
линији, сврха. Опет, скупи пројекти као што су магист-
рални гасоводи, који пролазе преко бројних земаља,
катализатори су мировне политике. Да би обављали
сврху због које се праве, потребан је мир и сарадња
међу народима. Отуда, интересно повезујући земље
нашег региона, „Јужни ток”, много више од разних
високопарних евро-хуманистичких фраза, утире пут
дубинској сарадњи.

Тако је и на ширем плану: на основу обостраних
виталних потреба повезујући европски исток и европ-
ски запад, он ствара основе за много бољу политичку

сарадњу. Штавише, чува простор укључен у његову реа-
лизацију од ескалације сукоба. Не значи да неће бити
тензија, али сувише много ће бити оних за које је недо-
пустиво да оне кулминирају. А иако је и без „Јужног
тока” нереално да дође до неког великог европског или
светског сукоба, и те како би било реално да неко на
нашим просторима покуша да изазове крваву диверзи-
ју, како би, примера ради, закочио неминовни тренд
руско-европског зближавања или пак како би покушао
да заљуља ЕУ над којом губи пређашњи примат.

Черчил је 1947. године, парафразирајући
Бизмаркове речи, нагласио да ако буде Трећег светског
рата он ће почети због некакве „глупости” на Балкану.
Мало је вероватно да ће тако бити, али није немогуће
да, потпаљено са стране, поново не експлодира „бал-
канско буре” барута, са свим последицама које би то
имало по овдашње народе. Најбољи начин да се то не
деси, нити да буде по економски напредак паралишу-
ћих политичких турбуленција, то је да сами учинимо све
што можемо да Балкан постане оаза сарадње. И то не
зато што то неко од нас тражи ради тзв. европских
интеграција, већ зато што нама то користи.

СПАСОНОСНИ СРПСКИ ТОК
Коначно, што се нас Срба тиче, нама не треба

ништа туђе већ само тражимо нужни минимум онога
што је наше. То најбоље можемо да остваримо када
спласну страсти и сузи се простор за страно мешање и
насилну арбитражу, а ојача интересна сарадња.
Аутентични дијалог међу балканским народима и држа-
вама -заснован на идеји да се национални интерес
може бранити и ненасилно ако постоји спремност на
компромис (што „окупатори” не желе већ стварају раз-
доре како би они у немогућности постизања договора
даровали „октроисане” споразуме) - најпре може да
доведе до одрживих, уистину обострано прихватљивих
решења, за Косово и Метохију, БиХ али и када се ради о
српском питању у Црној Гори. Све то неће моћи да се
деси преко ноћи и без отпора, али се (гео)политичка
реалност у прилог тога свакако мења са изградњом
„Јужног тока”, односно пошто тај пројекат буде
завршен. Не ради се о пар година, али ни о више деце-
нија, пре него што и на основу тога однос снага на
нашем континенту и у нашем региону постане много
повољнији по нас.

Колико ћемо искористити потенцијал који из
тога произлази много зависи од наше политичке елите.
Она није далековида и храбра, али околности које
настају биће такве да би морала баш да буде тотално
антинационална и антидржавна, да не почне, пре или
касније, да их у српском интересу користи. Верујем да
ће ипак тако бити, а надам се да ће у будућности и под-
ршка Русије у том смеру бивати већа, тј. да ће Москва
допринети медијском и сваком другом креирању атмо-
сфере у Србији која погодује томе. Сарадња са Русима и
реализација њихових енергетских и других геополи-
тичких планова у нашем региону и генерално Европи,
нама омоугућава еволутивно побољшање положаја.
Москва нам тако посредно, али на разне начине и непо-
средно, пружа подршку. Но, надам се да ће ићи и даље
од тога, имајући између осталог у виду и наш, по њу
можда и спасоносни, отпор из 90-их година, те чињени-
цу да је његово сламање 5. октобра 2000. године пред-
стављало одскочну даску за евроатлантистички скок на
постсовјетски простор. То има огроман, не само симбо-
лички већ и практичан значај, исто као и „Јужни ток”,
који самостално не чини али доприноси па и оличава,
наступајућу нову, европску и балканску, геополитичку
реалност.

Печат, 30.11.2013. Драгомир Анђелковић
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ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ -
КОРАК ДО РОБОВЛАСНИЧКОГ СИСТЕМА

Духовна и морална обнова нашег народа
покренуће борбу за хлеб и слободу, једине две
ствари које у капиталистичком друштву никада
нисте могли да поседујете истовремено. Ако вам

је био потребан хлеб, давали сте им слободу,
ако вам је слобода била милија

одрицали би сте се хлеба.

Човек вреди онолико колико и ради, а радиће у
складу са својим врлинама и способностима. Човек
се познаје по својим делима и према њима добија
заслуге у заједници у којој живи. Онога који соп-
ственом вољом одбија да ради, иако је за рад пси-
хофизички способан, здрава заједница по природи
ствари одстрањује из свог окружења као непожељ-
ног и штетног појединца. Зато је једно од основних
права човека, право на рад. Ово право обезбеђује
човеку да се може назвати човеком. Право на рад
омогућава човеку учешће у животу народног орга-
низма. Ускратимо ли човеку право на рад ми га
противно његовој вољи стављамо у ситуацију у којој
мора да моли и да се понижава како би задовољио
основне животне потребе. Ако нема никога ко би га
издржавао он ће бити принуђен да отима од других
како би имао за себе и своју породицу. Незапослен
ум врло брзо постаје ђавоље игралиште. 

У здравом народном организму нема беспослених.
Нема непотребних и некорисних. Нема мање или
више вредних послова, већ само мање или више
вредних радника. У сталешки уређеној држави
свако ради свој део посла како би народни органи-
зам функционисао као целина.

У држави у каквој тренутно живимо власт се спрема
да изврши потпуно супротан процес. Наиме, при-
меном предложених измена и допуна Закона о раду
повећаће се број незапослених а сам рад ће се учи-
нити безвредним. Омогућиће се и лакше отпуштање
радника, јер послодавцима више неће бити потре-
бан добар разлог за такав поступак према запосле-
нима. Закон о раду правиће се не по мери оних који
раде него по мери оних који поседују средства за
производњу. Тиме ће се успоставити готово робо-
власнички односи. Државни интерес више није
будућност и опстанак народа већ благостање и
добробит поседника капитала. Држава се сада уре-
ђује према њиховим захтевима. Да би сте сачували
свој посао, мораћете да будете снисходљиви,
мирни и послушни. Наравно без икаквих гаранција
да ће вам то сачувати посао јер ће таквог људског
олоша који продаје своју част за комад хлеба бити
толико да ћете се у свему овоме морати такмичити
са њима. Из ходника фирми нестаће сви они апара-
ти за воду и аутомати за кафу како би се повећала
ваша продуктивност рада. Нестаће чак и она лице-
мерна корпоративна логика по којој бољи услови
рада доводе до веће продуктивности.

Конкретно, у срамним предлозима за измену и
допуну Закона о раду, између осталог предвиђа се
и продужење могућности рада на одређено време,
са постојећих максималних 12 месеци на 3 године.

Насупрот оваквој релативизацији појма стандард-
ног радног односа (на неодређено време), он би
требао да буде правило, а рад на одређено време
би требало да буде изузетак и да траје што је краће
могуће само док трају потребе због којих је засно-
ван. Основна карактеристика послова за које се
заснива радни однос на одређено време јесте та да
се они јављају због повремене потребе за њиховим
обављањем и да трају одређено време. Нажалост
ситуација код нас је да је рад на одређено време
правило и да се врши злоупотреба одредби о рад-
ном односу на одређено време тако што се радни
однос на одређено време заснива у случајевима у
којима то није могуће по закону за обављање стал-
них послова, за чије обављање се заснива радни
однос на неодређено време. Запослени који ради
код послодавца на одређено време принуђен је да
трпи најразличитије уцене и кршења својих радних
права од стране послодавца, у нади да ће са посло-
давцем закључити уговор о раду на неодређено
време у случајевима када се ради о пословима стал-
ног карактера или да ће послодавац обновити са
њим уговор о раду на одређено време. На тај начин
запослени се држи у сталном страху, а установа
рада на одређено време постаје средство манипу-
лације послодавца, што би се посебно омогућило
продужењем времена максималног трајања рада на
одређено време на 3 или 2 године.

Такође, нови предлози су штетни по интересе рад-
ника, и по питању института прерасподеле радног
времена, регреса за топли оброк и годишњи одмор
као и рада по сменама. Све то, указује на тенденци-
ју накарадног законодавца да по диктату ЕУ, поло-
жај радника постепено учини сличним положају
роба.

А докле год будемо одбијали модерне робовлас-
ничке односе, капиталисти неће имати својих робо-
ва. Докле год будемо одбијали да робујемо новцу,
дотле ћемо издржати и да не робујемо послодавцу.
Чим се неколицина нас, понесена потрошачком
грозницом или притегнута дужничким банкарским
јармом, појави на вратима компаније и затражи
комaд хлеба, капиталисти ће наставити са капита-
лизмом захваљујући људима зараженим материја-
лизмом.

Духовна и морална обнова нашег народа покрену-
ће борбу за хлеб и слободу, једине две ствари које
у капиталистичком друштву никада нисте могли да
поседујете истовремено. Ако вам је био потребан
хлеб, давали сте им слободу, ако вам је слобода
била милија одрицали би сте се хлеба. Само у
народном организму сталешки уређене и духовно
обновљене државе имаћете их заједно. Ми не жели-
мо да робујемо капитализму већ да служимо соп-
ственом народу. Наш радник не сме бити туђи роб
већ градитељ сопствене државе. Наш сељак не сме
постати кмет и надничар већ мора бити и остати
домаћин, свој на своме. 

Ј. Алексић
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Uprkos evropskom optimizmu i vidnim prednostima JT

EU UPORNO HO∆E DA ODLOÆI 
IZGRADWU  JUÆNOG TOKA

Ne mislim da Êe Srbija, kao ni ostale zemqe
uËesnice Juænog toka, imati bilo kakvih problema
zbog stavova Evropske komisije o Juænom toku sma-
tra prvi Ëovek Duπan BajatoviÊ, direktor Srbija-
gasa

NeÊe biti nikakvih novih pregovora izmeu
Rusije, Srbije i ostalih zemaqa uËesnica u projektu
Juæni tok, o izgradwi tog gasovoda, zato πto su svi
ti sporazumi raeni na meudræavnom nivou, a neÊe
biti ni odlagawa radova i pomerawa rokova za
izgradwu tog gasovoda, izjavio je danas Tanjugu gene-
ralni direktor Srbijagasa Duπan BajatoviÊ.

Zamenik generalnog direktora za unutraπwe
energetsko træiπte u Evropskoj komisiji Klaus
Diter Borhart, rekao je u Ëetvrtak u Briselu, na kon-
ferenciji o Juænom toku, da su bilateralni ugovori
koje je ruski Gasprom zakquËio sa zemqama
ukquËenim u Juæni tok, meu kojima je i Srbija, pro-
tivni propisima EU, i da o wima te zemqe moraju
ponovo da pregovaraju.

Svi sporazumi o Juænom toku raeni su na
meudræavnom nivou, sa nacionalnim dræavama, a ne
sa Evropskom komisijom i ti sporazumi su iznad
nacionalnih zakonodavstva zemaqa uËesnica u pro-
jektu, rekao je BajatoviÊ i dodao da su sve zemqe
uËesnice u tom projektu-NemaËka, Francuska,
Italija, Maarska, Slovenija, Bugarska, Ëlanice EU
i svesne su toga. On je ponovio da zbog toga, kao i zbog
ogromnog politiËkog i ekonomskog znaËaja tog projek-
ta i za evropske zemqe i za Rusiju, neÊe biti novih
pregovora o Juænom toku.

"Toliki su to interesi i Evrope i Rusije, da
prosto nema πanse da se ne postigne odgovorajuÊi
dogovor," ukazao je BajatoviÊ.

Ne mislim da Êe Srbija, kao ni ostale zemqe
uËesnice Juænog toka, imati bilo kakvih problema
zbog stavova Evropske komisije o Juænom toku, jer su
sve zemqe u pregovorima obezbedile ono πto je bio
wihov ekonomski interes, kazao je BajatoviÊ i dodao
da ne vidi razlog zaπto se ne bi dræali onoga πto je
postignuto u tim pregovorima. Juæni tok je razvojna
πansa i za Srbiju i za Bugarsku i za Maarsku i
ostale zemqe jugoistoËne Evrope, a za Srbiju to neÊe
znaËiti samo izgradwu gasovoda, veÊ i prisustvo
ruskog kapitala i ruskih investicija u gasne cen-
trala, hemijske i procesne industrije, neveo je Baja-
toviÊ.

"Mi imamo interesa da diæemo naπu privre-
du, a ako se to nekome ne svia, a ne nudi nikakvu
alternativu, ne vidim na koji naËin on misli da
moæe da utiËe na te procese. Jednostavno mislim, da
je to za sada politiËko pitawe, a mi ne treba da
dozvolimo da se nekakvo politiËko pitawe i slepo
podræavawe Ëinovnika EU i onoga πto trenutno pos-
toji u wihovim zakonima, odrazi na naπ interes,"
poruËio je BajatoviÊ. On je istakao da Srbija treba
da se dræi onoga πto je naπ interes, a to je da se

Juæni tok izgradi, da bude u punom kapacitetu, jer Êe
sa tim projektom Srbija biti Ëvorna tranzitna
zemqa i za gas i za elektriËnu energiju, a velike su
moguÊnosti da budemo i glavna zemqa sa skladiπ-
nim kapacitetima, od Ëak pet milijardi metara kub-
nih gasa godiπwe.

U prilog tome da neÊe biti novih pregovora,
BajatoviÊ je naveo da EU ima potrebe za sirovinama
i energentima i, ako æeli da izdræi globalnu
ekonomsku utakmicu, moæe da se nasloni pre svega na
Rusiju, jer se danas 20 do 25 odsto evropskog træiπ-
ta snabdeva gasom iz Rusije, a do 2035. godine Êe to
biti 60 odsto. "Niko neÊe proigrati evropsku
buduÊnost zbog nekog stava u nekom zakonu", kazao je
on i dodao da, s druge strane, i Rusija ima ogroman
interes za izvozom energenata i sirovina, jer u ovom
trenutku taj izvoz Ëini 52 odsto prihoda ruskog bu-
xeta.

"Zbog toga sam potpuno siguran da, poπto pos-
toji takva vrsta interesa obeju strana, da Êe biti
postignut dogovor izmeu wih", tim pre πto sada
glavna ekonomska utakmica nije ni u Evropi ni u
SAD, veÊ se prenosi u Aziju, gde takoe raste
potroπwa gasa, koji Êe biti energent 21. veka, rekao
je BajatoviÊ.

On je naglasio da ako Evropa æeli da ostane
konkurentna na globalnom nivou, moraÊe da reπi
pitawe snabdevawima energentima po prihvatqivoj
ceni. BajatoviÊ je rekao da ne vidi koji bi to bili
mehanizmi kojima bi eventualno Evropska komisija
mogla da pritiska zemqe Ëlanice Juænog toka.

5.12. 2013.                                                  Tanjug
(Podvukla - Iskra)

Primedba Iskre: Uprkos optimizmu, te za
Evropu i dræave Ëlanice  neosporne koristi od
`Juænog toka`, kao πto vrlo orazloæeno iznosi
BajatoviÊ, EU mu se neoËekivano æestoko i daqe
suprotstavqa. Traæi reviziju sporazuma i obustavu
izgradwe; tvrdi da je isti nesaglasan sa wenim
zakonima;  dodaje nove uslove. Otvoreno preti
Ëlanicama i kandidatima da EU ima naËina da ih
prinudi na posluπnost. ©ta je razlog ovoj æestini?
Verovatno prestiæ EU i koincidencija JT sa neuspe-
hom u Ukrajini, te slabqewe wene discipline nad
Ëlanicama, mada je tu svakako i uticaj SAD, jer je to
kraj wegovim rivalnim planovima.

©to se Srbije tiËe, mada je JT objektivno joπ
jedino preostala kotva wenog privrednog spasa, igra
nije zavrπena, kao πto se to BajatoviÊu Ëini. Wegov
partijski πef DaËiÊ je oprezniji. Prebacuje glaËawe
nesporazum oko JT na glavne aktere, EU i Rusiju. JT
svakako jaËa DaËiÊevu poziciju u stvarno VuËiÊevoj i
SNS vladi, a oni su se do juËe srËano zalagali za
SAD energentske interese. U nekom pogodnom
kriznom trenutku, Zapad moæe da `oæivi` taj znaËa-
jan svoj `adut`. 

Ciq pristupnih pregovora nije skori ulazak u EU, veÊ...

NEZAVISNO KOSOVO I SLABQEWE VEZA
SRBIJE S RUSIJOM

Брисел није спреман да прихвати Србију у
догледно време, али све чини да је манипулатив-
ним и недемократским претприступним процесом
држи подаље од евроазијске алтернативе.

Када једнога дана историчари буду анализирали
односе Србије и Европске уније (ЕУ), споља гледано,
неће пронаћи ни једну замерку Бриселу. Европска
унија је одавно и поштено саопштила своје наме-
ре Србији.

Последња у низу кристално јасних порука стигла је
прошле недеље од Мајкла Девенпорта, шефа
Делегације ЕУ у Београду. Девенпорт је саопштио да
ће, по одржавању међувладине конференције,
циљ нормализације односа Београда и Приштине
постати високи приоритет у праћењу преговора.
Шта је циљ нормализације односа, познато је одав-
но.

Зар покојни Андреас Цобел, ако на тренутак зане-
маримо његов непристојан став о Војводини, није
више него поштено најавио да од уласка Србије у
ЕУ нема ништа барем до 2025. године? Његове
тврдње остварују се математичком прецизношћу.
Оставимо стога по страни топле овонедељне речи
баронесе Кетрин Ештон и сагледајмо суштину...

Шта то конкретно значи за Србију, чија је Народна
скупштина 16. децембра, ужурбано и незапамћеном
већином гласова усвојила Резолуцију о улози пар-
ламента у приступању Србије ЕУ? Констатовано је
успут, подсетимо и на то, да не постоје прописи о
улози парламента у приступним преговорима, већ
да свака земља ствара властити модел, али је
наглашено да је скупштина значајна и да треба да
обезбеди јавност преговарачког процеса и независ-
ну контролу.

Председница скупштинског Одбора за европске
интеграције, Наташа Вучковић, рекла је чак да гра-
ђани морају потпуно да буду обавештени о прегово-
рима и њиховим резултатима, истичући значај
учешћа Народне скупштине у преговарачком
процесу... Jавно мнење u Srbiji... лако би могло да
примети да Наташа Вучковић, благо речено, не гово-
ри истину. 

Управо је поменути Мајкл Девенпорт 22. новембра
ове године, у изјави агенцији Бета, нагласио да пре-
говарачке платформе Србије и ЕУ неће бити јавни
документи и да нико, како је дословно рекао, не
треба да очекује да ће оне моћи да се прочитају на
интернету, јер у преговорима свака страна има
своје интересе које мора да заступа.
Парадоксално, европски стандарди не важе за
европске интеграције.

Србија је у процесе европских интеграција ступила
недемократски, више на јуриш, него легалном про-
цедуром. Капацитет геополитичке оријентације
земље одређује се већ 13 година посредно, на
основу резултата избора, који се одржавају под

великим притисцима Врисела. Али, данас чак ни
предизборне платформе са прошлих избора не
одговарају данашњим ставовима политичких
лидера. Због тога би врло умесно и политички
коректно било преговоре са ЕУ подвргнути провери
на референдуму.

Како изјашњавања грађана у скорије време неће
бити, присуствујемо недемократском и нетранспа-
рентном поигравању државом, које одређује не само
нашу судбину, него и судбину генерација које дола-
зе. Брисел није спреман да прихвати Србију у
догледно време, али чини све да је манипулативним
и недемократским претприступним процесом, у ста-
тусу геополитичког таоца, држи подаље од евроази-
јске алтернативе. Стратегија Немачке је јасна: пре-
говоре Београда о чланству треба употребити, а
не завршити.

И ту долазимо до Ангеле Меркел. Не само да је
европски пут Србије нетранспарентан и лишен
демократског капацитета, већ не може да се похва-
ли ни могућношћу властитог окончања. Меркелова
је, наиме, својим бирачима обећала дугу паузу у
проширењу ЕУ, после уласка Берлину традицио-
нално подобне Хрватске. Берлин ће зато користи-
ти све могуће механизме у одуговлачењу прет-
приступних преговора преосталих (потенцијалних)
кандидата... Придода ли се свему и незванични
документ Немачке и Велике Британије, Србији се
дефинитивно не пише добро пред ЕУ.

Нови приступ проширењу, који је усвојила
Европска комисија и о којем се у Србији врло мало
говори, подразумева испуњавање услова за отва-
рање сваког појединачног поглавља, док је за
затварање потребно знатно више од имплемента-
ције. Тражи се врло прецизан и висок ниво ефикас-
ности у примени усвојених закона или реформи. Све
то само по себи гарантује маратонски преговарачки
процес, све и да нема фамозног поглавља 35 и
нормализације односа са Приштином.

Прави циљ српског испијања пива испред супермар-
кета званог ЕУ јесте изостајање из окрепљујућих
евроазијских интеграција и признање Косова и
Метохије за независну државу, а не чланство у ЕУ.
Чланство Србије у ЕУ, уосталом, потпуно је немогуће
и бесмислено.

Да би српска политика европских интеграција доби-
ла на смислу, Ангела Меркел треба да слаже своје
бираче. Иако је обећала да јој је ово последњи ман-
дат, она то неће учинити. Не зато што је политика
поштен занат, већ зато што и када каже ЕУ,
Меркелова мисли на Немачку. О томе сведочи чиње-
ница да је vladin коалициони споразум морало изј-
ашњавањем да потврди безмало пола милиона чла-
нова њене партије. Свих 185 страница коалиционог
споразума било им је доступно.

Glas Rusije, 18.12.2013. Бранко Жујовић 
(Podvukla - Iskra)
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однос снага са трајним ефектом у Европи, а без обзира
на почетна негативна кретања, очуван је по Русе пово-
љан стари распоред „фигура” на постсовјетском про-
стору. Када се то има у виду, јасни су темељи оптимиз-
ма експерата руског Савета за спољну и одбрамбену
политику, у вези са будућношћу руско-европских одно-
са који се умногоме „врте” око гаса. Ипак, јасно је зашто
Руси не сматрају ни да је евроатлантски концепт пора-
жен, односно зашто сматрају контрапродуктивним да
директно раде у прилог тога да се тако нешто догоди.

Балкан - а он указује каква ће бити и шира
европска кретања - карактерише изразита противреч-
ност између фактора војно-политичке доминације, који
представља Северноатлантски савез, и фактора енер-
гетске превласти, оличеног у Русији. Све земље региона
- са изузетком Србије - или су већ ступиле у НАТО или
томе теже. Опет, ништа мања од тог војног савеза, али
наравно на другом пољу, није ни улога руских енергет-
ских корпорација. И то на начин да им ни НАТО ништа
не може, без изазивања озбиљне војно-политичке
кризе. Гасоводи у руском (су)власништву и са њима
повезани енергетски интереси европских привредних
структура и грађана изнад су присуства НАТО тенкова и
авиона око енергетских магистрала, а срљање у отворе-
ни велики сукоб у Европи ради нафте и гаса, спада у
домен научне фантастике. Уосталом, и природа евроат-
лантскх савезничких односа се мења на начин који све
мање томе погодује.

Опет смо код кључног односа Русије и држава
„Старе Европе. Руска победа на енергетском пољу и сте-
рилност НАТО доминације, плаше евроатлантске стра-
теге. На енергетским основама Москва ће у наредном
периоду јачати своју улогу у Европи, са преливањем
ефеката и у друге сфере, а из НАТО суве дреновине
више се не да исцедити нека већа корист за Вашингтон
и њему наклоњене европске кругове. Тако је за очеки-
вати да ће евроатлантски престиж постепено слабити,
односно да ће доћи до приближавања РФ и ЕУ. Они
којима то није по вољи, настоје да тај процес бар при-
коче „тровањем крви”. Другим речи, труде се да подба-
дањем Русије и увлачењем у то недовољно лојалних
европских савезника, те њиховим плашење руском
енергетском превлашћу, генеришу несугласице и веш-
тачки одрже превазиђени дух хладног рата.

С друге стране Руси се труде да томе парирају
избегавају непотребне конфронтације и нудећи пут
компромиса. Свесни су да време ради за њих те да би
пристајањем да буду увучени у исконструисања
(гео)политичка рвања само удаљавали „Стару Европу”
од себе. У том светлу треба гледати и на руски предлог
од пре неколико година који се односио на успоставља-
ње модела колективне европске безбедности. Нацрт
„Уговора о безбедности у Европи” (УЕБ) који је понуђен
као основ за разраду таквог модела, уважавао је међу-
народно право, суверенитет и територијални интегри-
тет држава. На тим основама понуђен је универзални
пут - уз поштовање принципа равноправности и недо-
пустивости примене силе или претње силом - за пре-
венцију и мирно разрешење конфликата на европском
простору.

Наравно, Американци и њихови и даље верни
савезници нису наивни, те су схватили чему води поме-
нути руски предлог, као и све друго што је срачунато на
„спуштање копаља” и анулирање страсти која постоји
када су она подигнута. Војна сила је фактор моћи и када
се не испољава у неком региону. Само њено постојање
много значи. Но, то важи и за енергетску моћ а њена
предност је у томе што се она стално исказује. Тако
постепено разједа евроатлантске везе, на релацији

„Стара Европа” - Америка. А да би се то брже одвијало,
односно да би се успостављале и нове споне, чији део је
Русија, и поменути Сергеј Караганов је у Трилатералној
комисији. Руси очито сматрају да евроалтантска елита
није хомогена, те да се прагматичним приступом њен
континентални део може бар удаљити ако не и раздво-
јити од атлантског, уз потенцијале који таква кретања
пружају Русији.

То наводим пре свега као пример промишље-
ности руске (гео)политике, срачунате на еволутивну
промену снага на нашем континент. Русија не жели кон-
фронтациу са било ким а несумњиво жели да на мек
начин успостави стратешко-партнерске односе са
државама европског запада. Штавише, она не бежи од
таквих односа и са САД, али под условом да буде при-
хваћена као равноправни партнер а не подређени
чинилац. Опет, пошто Американци, бар за сада, своје
односе са другима виде као једино тако могуће, парт-
нерство од Лос Анђелеса до Владивостока остаје као
могућност за далеку будућност. Но, и у таквим услови-
ма, прагматичном политиком, чија потка је енергетска
геополитика, Русија мало по мало заузима жељене пози-
ције у Европи. Оне ће постепено, изокола, па и уз помоћ
„Јужног тока”, у некој мери обесмислити улогу НАТО-а
на европском (југо)истоку, са импликацијама које то
има и за нас.

СРБИЈА И „ЈУжНИ ТОК”: ШИРИ АСПЕКТ
Србија је окупирана али окупација је остала

површна, колико год била болна. Иако је окупациони
механизам дубоко уграђен у наш систем, није дошло до
масовне идентификације Срба са агресором. Повили
смо главе али није наступило тзв. „поунутрење” окупа-
ције. Чак и већина наших политичара „служи” странце
јер процењује да је све друго за државу или њихове
каријере ризично, а не зато што уистину прихватају
бајке о „евроатлантским вредностима”. То је добар
основ за другачије понашање у околностима када осла-
бе стеге којима смо притиснути.

Са успостављањем новог европског односа
снага, за који је код нас синоним „Јужни ток”, то ће се и
десити. Зато је и био циљ да нас сломе па и идентитет-
ски препарирају пре тога, како не би користили шансе
које нам се укажу. Објективно, без глорификовања
Русије, Срби само на таласу руске геополитике могу да
постигну значајније резултате. Тако је било и у прошло-
сти, тако је данас. Јачање руске позиције на Балкану и
Европи тј. спона Русије и „Старе Европе”, јача и положај
Србије и Срба. А на мек, једино реалан начин у садаш-
њим околностима, Русија је већ направила стратешке
продоре чији резултати ће у пуној мери бити видљиви у
будућности. А „Јужни ток” не само што убрзава промене
у корист Русије а на штету евроатлантског концепта
доминације, већ их, а то је за нас најбитније, локализу-
је и на нашем простору.

Србија без „Јужног тока” била би много даље од
државно-националне еманципације него у околности-
ма када је његов део. Све оно што се односи на његове
непосредне плодове, у вези са спречавањем даље еро-
зије наше државности и потенцијалима за побољшање
српских позиција у вези са статусом РС и КиМ, те поло-
жајем Срба у Црној Гори, већ смо поменули. Но, суштин-
ско, побољшање положаја Србије и Срба, а не само
спречавање даљег погоршања нашег положаја, могуће
је тек у ситуацији када се додатно оснаже везе Русије и
„Старе Европе”, односно на основу тога ослаби евроат-
лантски, унутрашњи и спољни, потенцијал за притисак
на нас. Они који су комадали наш национално-државни
простор неће омогућити успостављање иоле задовоља-
вајућег статуса српског народа, ако не буде креирана

(Kraj na str. 14)
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Nesuvereno dræawe vlasti, politiËara i medija, razlog...

ZA©TO AMBASADORI DELE POLITI»KE
PACKE SRBIJI

U diplomatiji postoji pravilo da
ambasadori ne treba javno da se izjaπwavaju o
politici zemqe prijema, ali ako zemqa prije-
ma to dopusti, korak po korak, i kad to pree
neku meru, onda se moæe svaπta oËekivati,
kaæe Æivadin JovanoviÊ.

ReËi ruskog ambasadora u Beogradu
Aleksandra »epurina da je za Rusiju neprih-
vatqivo Ëlanstvo Srbije u NATO-u te da bi
bila „potpuna glupost” da neko iz Srbije dopuzi
i moli za prijem u NATO, u jednom delu poli-
tiËke javnosti shvaÊene su kao grube packe i
meπawe u unutraπwe stvari jedne suverene
dræave.

ZvaniËne reakcije Beograda nije bilo,
ako izuzmemo izjavu koju je ministar spoqnih
poslova Ivan MrkiÊ dao gostujuÊi na Radio
Beogradu, gde je rekao da ambasador »epurin na
ovaj naËin nikada ne razgovara s wim.

„Mislite da »epurin doe kod mene i
kaæe: Ne smete da uete u NATO? � ©to ovako
govori na javnim skupovima? Moæda mu je to
zadatak ili on tako tumaËi svoj zadatak. On je u
osnovi jedan jako dobar ambasador i s wim
imamo vrlo lepu saradwu”, kazao je MrkiÊ.

Za lidera Liberalno-demokratske par-
tije »edomira JovanoviÊa »epurinova izjava je
„vulgarna, nekulturna i poniæavajuÊa za srpski
narod i zemqu”, te smatra da bi ga pre jednog
veka „neko zbog toga izazvao na dvoboj”.

Kritikama se prikquËio i Helsinπki
odbor za qudska prava u Srbiji, koji je izrazio
duboku zabrinutost zbog „nediplomatskih,
bahatih i neprihvatqivih” izjava ruskog
ambasadora, koje predstavqaju direktno
meπawe u unutraπwe odnose u Srbiji.

Da li je to zaista moguÊe? Koliko se zbog
izjava nekog diplomatskog predstavnika moæe
uzbuditi „obiËan” svet, ako su bez reakcija
najviπih dræavnih zvaniËnika ostale
nediplomatske reËi, kritike, pa i otvoreno
meπawe u unutraπwu politiku Srbije diplo-
matskih predstavnika razliËitih dræava?

Kao eklatantan primer neumesnog
diplomatskog ponaπawa ostala je upamÊena
izjava nekadaπweg nemaËkog ambasadora
Andreasa Cobela, koji je 2007. godine rekao da

bi „insistirawe na Kosovu kao delu Srbije
destabilizovalo Srbiju, i onda bi moglo da
bude otvoreno pitawe Vojvodine, koja je nova u
Srbiji”. 

Kao nediplomatska i ishitrena mogla bi
se oceniti i najava ameriËkog ambasadora
Kamerona Mantera, koji je u junu 2008. godine, u
jeku pregovora izmeu politiËkih stranaka o
formirawu nove vlade, izjavio da „oËekuje da
Êe Srbija dobiti proevropsku vladu”. Wegove
reËi pokazale su se „proroËkim”, jer je vlada
formirana u julu zaista bila proevropska, ali
je ubrzo postala javna tajna da su na weno
formirawe i te kako velikog uticaja imale
zapadne zemqe.

Kako za „Politiku” objaπwava Æivadin
JovanoviÊ, predsednik Beogradskog foruma za
svet ravnopravnih i nekadaπwi ministar spo-
qnih poslova Srbije, to πta je diplomatski, a
πta ne, zavisi od mnogo Ëega. Najpre od toga Ëije
diplomate daju izjave, da li je reË o diplo-
matama velikih sila ili mawih dræava, od
teme koja se javno komentariπe i, naroËito,
zavisi od zemqe prijema, kakav je wen odnos,
kakva je wena praksa, πta se iskristalisalo
kao uobiËajeno i dopuπteno ponaπawe stranih
diplomatskih predstavnika.

„U diplomatiji postoji pravilo da
ambasadori ne treba javno da se izjaπwavaju o
politici zemqe prijema, ali ako zemqa prije-
ma to dopusti, korak po korak, i kad to pree
neku meru, onda se moæe svaπta oËekivati. Kod
nas je izuzetno rastegqiv pojam πta je do-
puπteno, a πta nije, πta je dobar ukus, πta je
diplomatija, a πta su pritisci”, ocewuje
JovanoviÊ i dodaje da zemqa Ëija vlada poziva
da u wenom radu uËestvuju ambasadori stranih
dræava, kao πto je bilo svojevremeno, kada je
ameriËki ambasador prisustvovao sednici
Vlade Srbije, ne moæe da raËuna da Êe se
striktno poπtovati neki princip, neki diplo-
matski uzusi.

Srbija je, kako kaæe, Êutke prelazila
preko preteÊih izjava nekih ambasadora, pa i
preko toga πto je ameriËki ambasador na
Pravnom fakultetu rekao da uxbenici ne smeju
da sadræe izraze kao πto su agresija NATO-a
ili albanski terorizam. Takva zemqa, kate-
goriËan je JovanoviÊ, ne moæe raËunati na
visoko diplomatsko ponaπawe. Naprotiv, ona 
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time priziva da se ambasadori ponaπaju kao
prema zemqi koja nije suverena.

Na pitawe kako bi ocenila ponaπawe
stranih diplomata u Srbiji, Jelica
StefanoviÊ, profesor diplomatije na
Fakultetu politiËkih nauka, kaæe da je sve
pitawe tumaËewa, pa je tako za nekoga nediplo-
matski gest ponaπawe jednog ambasadora, ali
ne i sliËno ponaπawe nekog drugog ambasadora.

„Diplomatski predstavnici uvek svesno
prekoraËuju granicu dobrog diplomatskog pona-
πawa, imajuÊi na umu kakvu reakciju oËekuju od
onih kojima je poruka upuÊena. Ta poruka prima
se na razliËite naËine od raznih vrsta javnos-
ti i wihovih predstavnika. Sam diplomatski
jezik je jezik diplomatske obzirnosti. Prema
tome, onog momenta kada imate nameru da
iskaæete svoj stepen nezadovoqstva, vi tog
momenta izlazite iz granica potpune obzirnos-
ti i potpuno jasno upuÊujete poruku na odreenu
adresu. NajveÊi problem jeste πto takve poruke
okrivquju nekoga za odreeno stawe, ali one su
zato i upuÊene”, objaπwava naπa sagovornica i
dodaje da presudnu ulogu u tome koliko se Ëesto
takve „packe” upuÊuju ima ponaπawe zvaniËnika
zemqe domaÊina.

Kada je reË o ponaπawu najviπih
zvaniËnika Srbije, na polemike i oπtre kri-
tike jednog dela javnosti naiπao je proπlo-
godiπwi gest premijera Ivice DaËiÊa, kada je
nemaËkom ambasadoru Hajncu Vilhelmu odneo
original svog govora na komemoraciji srpskim
ærtvama koje su streqali Nemci 14. oktobra
1941. godine u mestu Draginac kod Loznice.
DaËiÊ je tada, podsetimo, objasnio nemaËkom
ambasadoru da je pogreπno citiran, a kako su
preneli mediji, diplomata je prihvatio objaπ-
wewe.

Praπina koja se digla oko izjave ruskog
ambasadora za Æivadina JovanoviÊa pred-
stavqa zamenu teza.

„Ne treba dozvoliti da se praπina digne
oko ovakve ili onakve izjave ruskog ambasado-
ra, jer se time diæe dimna zavesa iza koje u
Beogradu nastavqaju da vrπqaju ambasadori
zapadnih zemaqa. Govoriti o tome koji je ter-
min upotrebio »epurin, a ne govoriti o Kvinti,
koja je organizovala grupu prijateqa Sanxaka.
Ne drobi Srbiju Rusija nego NATO, nije ona
priznala Kosovo, ne stoji ona iza TaËija na pre-
govorima u Briselu. Srbiji niπta dobro neÊe
doneti primewivawe dvostrukih arπina prema
stranim ambasadorima”, ocewuje JovanoviÊ.

Politika, 2.12.2013. Jelena Cerovina
(Podvukla - Iskra)

Putin: Vojna nadmoÊ nad
Rusijom je iluzija

Иступајући пред парламентом на Дан уставности 12.
децембра, кад се навршило 20 година од момента усва-
јања садашњег Устава, председник је приметио да су
одредбе устава којима се дефинишу права и слободе
грађана непроменљиве, иако су могуће а понекад и
неопходне минималне промене Устава у другим поглав-
љима, које су последице примене права у свакодневном
животу.

Владимир Путин претпоставља да је светски развој
све више контрадикторан и у оваквим условима
нараста историјска одговорност Русије као државе,
која не претендује на хегемонију и не покушава било
кога да учи животу, а ослања се само на своје вредно-
сти:

Стремићемо да будемо лидери, штитећи међународно
право, освајајући ново уважавање националног инте-
реса, самосталности и самобитности народа. И то је
апсолутно објективно и разумљиво за државу као што је
Русија са њеном великом историјом и културом и много-
вековним искуством толеранције - не само као празног
појма, већ заједничког живота многих народа у оквири-
ма јединствене државе.

По оцени руског председника, данас се у многим
државама врши ревизија моралних норми и губе се
националне традиције и различитости култура: Од
друштва сада траже не само заједничко признавање
права и слободу савести сваког човека, политичких
ставова и приватности, већ и обавезно признавање
еквиваленције, добра и зла, у смислу супротставље-
них концепата. А ми знамо да у свету све више и више
људи подржава наш став о одбрани традиционалних
вредности: вредности традиционалне породице,
људског живота, укључујући и верског живота, вред-
ностима хуманизма и разноврсности света . Наравно,
ово је конзервативна позиција. Но, говорећи језиком
Николаја Берђајева, значење конзервативизма није да
спречава кретање напред и навише, већ да омета
кретање уназад, ка хаотичној тами .

Последњих година, подвукао је Владимир Путин, било је
покушаја наметања такозваног модела прогресивнијег
развоја. Али, то се заправо увек завршавало регресом и
варварством уз много крви. Упоредо са тим, ситуација у
Сирији, а сада већ и око Ирана, показује да се сваки
међународни проблем мора решавати искључиво
политичким средствима не прибегавајући насилним
акцијама, које немају перспективу, уверен је председник
Русије.

Истовремено, Русија је у пуној мери спремна на заје-
днички рад са свим партнерима у интересима обезбеђи-
вања опште безбедности. У Посланици председника,
такође је био приметан акценат на ову тему. Према
речима Владимира Путина, Москва одлично разуме да
се амерички систем ПРО само назива одбрамбеним,
обзиром да је он заправо део стратешког офанзивног
потенцијала. А све разраде и реализација такозване
концепције „инстант разоружавајућег глобалног
удара” може имати крајње негативне последице за
регионалну и глобалну стабилност.

Нико не би требало да гаји илузије у вези са могућно-
стима да освоји војну надмоћ над Русијом, подвукао
је председник. Русија ће одговорити на све ове иза-
зове: и политичке и технолошке. Војна доктрина држа-
ве и перспективни обрасци наоружавања ће безусловно
омогућити безбедност руске државе. (Glas Rusije,
12.12.2013.)

неминовно ће то ускоро постати. Опет, пројекат
„Набуко”, у који су неки западни кругови полагали
огромне наде, дефинитивно је пропао. Када се ради о
„Трансјадранском гасоводу”, којим би се преко Турске и
Грчке, азербејџански гас траспортовао до Италије, није
нереално да он буде изграђен. Ипак, тако би у Европу
стизале занемариве количине гаса спрам оних које ће
Русија ускоро моћи да испоручи. Руски гас може да
добије озбиљну конкуренцију једино ако се изгради
гасовод који би од Катара и Саудијске Арабије - под-
ручја где се налазе респектабилне количине гаса под
контролом америчких савезника - преко Сирије и
Турске водио у Европу. Ту се, вероватно, и налази кључ
за објашњење садашње евроалтанске политике посред-
не агресије на Сирију (чији сунитски појас би, како се
очекује, обезбедио релативно безбедно окружење гасо-
воду). Међутим, између осталог и због њеног снажног
отпора (подржаног од стране Русије), поменути гасовод
је на дугом штапу. А ако једног дана и постане могућа
његова изградња, Руси ће се већ у новим, много већим
размерама, енергетски и (гео)политички стабилизовати
на европским тржиштима. Појава новог великог гасово-
да би представљало изазов, али не више и фаталну пре-
тњу.

Тако смо стигли до тачке када је, да то експли-
цитно и не кажемо, јасно коме је циљ да спречи изград-
њу „Јужног тока”, или ако то није могуће да је бар зако-
чи до тренутка када би он у старту могао да добије
реалну конкуренцију. Ради се о Англосаксонцима и са
њима повезаном бриселском бирократијом, који ако и
не рачунају на дугорочни успех, закувавањем ствари око
„Јужног тока” настоје да отежу са превазилажењем
европско-руских енергетских сукоба. Док не одмакне
изградња тог гасовода, биће много више тензија изме-
ђу Руса и појединих Европљана, него после тога. Нови
однос снага који доноси и реализација пројекта „Јужни
ток” обесмислиће гасно контрирање Русији, које у овој
фази долази са разних страна.

Наизглед парадоксално, „Јужни ток” је за сада
сметња и неким немачким круговима. Уз део тамошње
елите који наглашено робује „евроатлантској идеологи-
ји”, ту спадају и извесни немачки заговорници реалпо-
литике. Ствар је у томе што Немци, повезани директно
са Русијом „Северним током”, на основу велике количи-
не гаса који купују током целе године (а не примарно за
потребе грејања, што је случај са нама и другим деин-
дустријализованим државама), добијају одличне цене (и
ту лежи одговор на по некада малициозно питање што
је код нас гас скупљи него у земљама које га купују у
великој количини 365 а не 100 дана). На основу тога
јавиле су се идеје о препродаји руског гаса, и то у вели-
ким количинама, трећим земљама. Тако би Берлин не
само додатно зарађивао већ и спречио јачање руског
политичког утицаја, односно на основу руског гаса и
монопола на специјалне политичке везе са Москвом,
јачао свој утицај и њиме попуњавао празан простор који
ће настајати услед америчког слабљења. Отуда, у
Србији али и у Бугарској „Јужни ток” саботирају не само
амерички већ и немачки лобисти. Око гаса се играла
вишеслојна игра са много релевантних учесника јер је и
њен резултат битан за однос моћи на нашем континен-
ту. Ипак, сада око тога више нема дилеме, „Јужни ток” ће
бити изграђен!

СЛОМ НАРАНЏАСТЕ СТРАТЕГИЈЕ
Руси желе посебне везе са Немачком, али неће

да им она буде енергетски или политички посредник у
европским односима. Тако ће - уз „Северни ток” и старе
гасоводе који иду ка Европи преко Украјине и
Белорусије - Руска федерација добити комплексни и
дисперзовани механизам за снабадевање Европе гасом.
То је велика руска победа на Западу. Ток руског гаса

више нико озбиљно неће моћи да наруши и када би му
пошло за руком да га парцијално блокира. С друге
стране, Руси су већ извојевали победу и на Истоку, у вези
са стварањем предуслова за додатно дугорочно напаја-
ње својих енергетских магистрала ка Европи, односно
спречавањем да се у њиховом дворишту пуне туђи гасо-
води.

Американци су још у првој половини 90-их
година прошлог века, у Пентагоновом „Водичу за пла-
нирање одбране”, зацртали као стратешки приоритет
контролу над кључним налaзиштима гаса и нафте на
простору Евроазије, а када то није могуће, бар контро-
лу над путевима којима од тих подручја енергенти иду
до крајњих корисника. Међутим, првих година пошто се
СССР распао, Вашингтон се претерано није мешао у
послове постсовјетских држава. САД су радиле фазно.
Прво су се посветиле учвршћивању утицаја у земљама
Источне Европе. Циљ је био и да се не револтира
Јељцинова Русија, код које је стварана илузија да је при-
хваћена као пријатељ. Но, пошто је прва етапа стварања
евроатлантске империје завршена, од 1994. године
почели су из Вашингтона да дувају другачији ветрови.

Убрзо је Америка и званично - а пре тога је већ
незванично, преко свог „невладиног сектора”, дириго-
ваних финансијских институција, медија и бизниса -
постала врло присутна на постсовјетском простору, а
поготово у европским републикама некадашњег СССР-
а. После тога је и политика према државама Закавказја
и Средње Азије постала активна. Почело је спровођење
Стратегија „Пут свиле”, чија суштина је била у томе да се
максимално повећа утицај САД на јавност и владе
тамошњих земаља, односно креира њихов благонаклон
став према Вашингтону, као и да се изгради енергетска
инфраструктура у складу са интересима САД. То је оно
што је речено, а несумњиво је планирано и да се земље
региона увуку у америчку војно-политичку орбиту.

На наведеним основама отпочео је и отворени
политички поход на руски исток, који је кулминирао са
лансирањем политике „наранџастих револуција”, у које
је увод био „наш” петооктобарски преврат. Током прве
половине прошлог миленијума такав приступ је, наиз-
глед, давао резултате. Американци су почели да заузи-
мају стратешке позиције у Украјини, Грузији, Киргизији,
те да се спремају за тако нешто у другим републикама.
Све то је био сигнал Русији - консолидованој и ојачалој
од када је води Путин - да пређе у контраофанзиву, коју
је она на постсовјетском простору успешно и реализо-
вала, па је чак окренула и нову страницу светске исто-
рије када је 2008. годинена Кавказу показала да је
спремна да и војно интервенише ако су руски интереси
озбиљно угрожени (Грузијски рат). Тако се из фазе
монополизма ушло у раздобље асиметричног полицен-
тнризма.

Русија је спречила упад у највећи део свог „дво-
ришта”, односно задржала је доминантну улогу у њему.
То има озбиљне последице и када се ради о гасу.
Москва располаже највећим залихама гаса у свету а у
Средњој Азији налазе се такође огромне резерве тог
енергента, а систем гасовода под руском контролом,
изграђен још у доба СССР-а, упућује тамошње државе
богате гасом на Руску федерацију, без које су оне изо-
ловане. Такво стање евроатлантски стратези нису успе-
ли да промене. Као што нису успели да онемогуће, на
темељу претходне победе лансиран, успех руске енер-
гетске геополитике и на другој тј. европској страни.
„Јужни ток” је важна карика у тамошњем ланцу руског
успеха, односно евроатлантског неуспеха.

НАТО И „ЈУжНИ ТОК”

Руси су, као што смо видели, тријумфовали на
пољу енергетске геополитике. Успостављен је нови
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мери крију разлози њене непопустљивости на притиске
током протеклих неколико година. А основи за одбрану
државности РС додатно ће порасти када изградња
„Јужног тока” узме маха.

Ово су тек неки непосредни аспекти геополи-
тичког значаја „Јужног тока” за Србију. Време је да пре-
ђемо на његов посредан значај за нас, из чега се тек
види пуни домет претходног. Ради тога битно је да са-
гледамо шири геополитички смисао „Јужног тока”. О
томе нам индиректно говоре истраживања Савет за
спољну и одбрамбену политику, реномираног анали-
тичког центра Руске федерације. Из њих се не види само
шта ће бити потенцијално реално у будућности, већ
провејава и став о томе шта Москва жели. Иначе, то је
важно рећи, на челу Савета налази се Сергеј Караганов,
декан руског државног Факултета за међународну еко-
номију и политику. Он је уједно и представник Русије -
са статусом сталног госта (рецимо посматрача) - у моћ-
ној Трилатералној комисији. А да се подсетимо, у пита-
њу је важно стециште евроатлантске елите, односно,
условно речено, невладина организација коју је основао
Дејвид Рокфелер, а која је изворно установљена да раз-
вија блиске односе између Америке, Европе и Јапана, да
би данас проширила зону свог де-ловања.

СВЕТ У ДОГЛЕДНОЈ БУДУЋНОСТИ
Руски експерти су уверени да ће се у наредних

деценију-две наставити трендови из претходног
периода, и у складу са њима одвијаће се еволутивне
промене са озбиљним кумулaтивним резултатима. Исток
ће наставити да сустиже Запад али он неће стагнирати,
нити ће у догледно време пасти у сенку нових сила. Без
обзира на све тешкоће (од финансијских балона до
негативних демографских трендова), САД и европске
земље ће, како се тврди, успети да консолидују своје
економије. Ипак, нови економски бум на Западу није
могућ. Развијене земље наставиће да благо напредују на
основу акумулираног богатства, знања и генерално
високог цивилизацијског нивоа на коме се налазе, али
ће полако губити садашње економске предности. То ће
почети да се одражава и на однос снага на војно-поли-
тичком плану.

Иако ће САД остати најмоћнија држава, Кина ће
почети да добија и све већи глобални значај у помену-
тим сферама, док ће јачати и друге регионалне силе
које у ће својим „двориштима” моћи не само да парира-
ју Америци већ и да је надиграју. Укратко, већ рођени
асиметрични полицентризам - поредак у коме су САД
једина суперсила, којој у глобални размерама још нико
не представља противтежу, али у одређеним макроре-
гионима већ сада се суочава са великим силама које ту
могу да имају и доминантну улогу (као Русија на већем
делу постсовјетског простора) - прерашће у истински
полицентризам. Америчка глобална доминација биће
ограничена постојањем све већег броја зона изузетих из
домена њене хегемоније, односно кинеским парира-
њем од Латинске Америке преко Африке до Азије. И још
нешто ће за САД постати ограничавајући фактор. То је
слабљењем евроатлантских спона!

ЕУ до 2020. године, како се сматра у Москви,
неће превазиђи унутрашње слабости, односно неће
постати способна да ефикасно води заједничку од-
брамбену и спољну политику. Без обзира на то, извесна
унутрашња функционална побољшања, као и еманци-
пација у односу на ослабљену Америку, реално је оче-
кивати већ до краја наше декаде. У складу са тим, јача-
ње сарадње између Русије и ЕУ биће тада могуће на
основу превазилажења садашње супротности у сфери

енергетике, а такође знатно веће размене инвестиција и
креирања јединственог приступа међународној безбед-
ности. Упоредо с тим, већ за десетак година, могуће је
приближавање САД и Кине. Америка ће до тада прихва-
тити реалност, тј. чињеницу да је Кина постала играч
који мора да буде уважен на глобалном (а не само
регионалном) плану.

Руски стручњаци допуштају и другачији ток
догађаја од наведеног. Побољшање односа између
Брисела и Москве, односно јачање ЕУ, можда подстакне
Вашингтон да почне да се понаша конструктивно према
Руској федерацији, па до стратешког зближавања дође
на простору од Лос Анђелеса до Владивостока. Ради
спасавања евроатлантских интеграција, можда САД
прихвате и нову, енергетско-сировинским потребама
мотивисану, евроазијску димензију политике ЕУ.
Такође, односи између Вашингтона и Москве ће се
побољшати, а могу да поприме и савезнички вид, у
случају да Кина заигра агресивно, па се Русија осети
угрожено са те стране.

СТАРА ЕВРОПА, САД И РУСИЈА
Како год било, у свакој варијанти, Руси су уве-

рени у повољне перспективе својих односа са ЕУ тј. по
Америку неповољне структуралне промене унутар
евроатлантског блока. Сматрају да ће се сигурно
Москва и Брисел приближити, док ће се Брисел удаљити
од Вашингтона. Колике ће те промене бити, остаје да се
види, али се ипак не гаје илузије да ће бити толике да
Руска федерација постане ближа ЕУ него САД.
Евроатлантско партнерство, укључујући и његов НАТО
елемент, опстаће. Ипак, Русија ће се, очито, трудити да
оно буде што мање функционално. А томе, пре свега,
погодује интересно, умногоме енергетско, приближа-
вање Русије и земаља „Старе Европе”.

„Нова Европа” тј. посткомунистичке земље које
су данас у НАТО-у и ЕУ - а пре свега њихов традицио-
нално антируски коридор (балтичке државе и Пољска,
па донекле и Румунија, док Мађарска све мање ту спада)
- и даље ће остати много приврженије евроатлантском
савезништву него већи део „Старе Европе”. Исто важи и
за бриселску наднационалну бирократију. Мада, доме-
ти тога биће ограничени новим односом снага на нашем
континенту, а њему знатно доприносе и два магистрал-
на гасовода тј. „Северни ток” и „Јужни ток”. Њиховом
изградњом, и моделом власништва над њима, биће
отклоњена опасност да било која од земаља „Нове
Европе” представља баријеру на путу руско-европске
енергетске сарадње.

ЕУ ће тако у наредним деценијама бивати све
зависнија од увозног гаса. Његова потрошња ће расти
док ће домаћа производња падати, те ће се у догледно
време доћи до тога да се преко 80% потреба гаса задо-
вољава из увоза, и то у знатној мери из Русије. Уосталом,
већ сада је тако у нашем региону. На Балкан гас, и у
нешто мањој мери нафта, углавном већ долазе из Русије.
О енергетској зависности овдашњих држава од Русије
говори чињеница да Бугарска, Грчка, Србија,
Македонија и БиХ 80-100% гасних потреба подмирују
руским гасом, док је у случају других балканских држа-
ва његов удео од 25% до 55%. Наравно, не треба ни
рећи, Вашингтон и Брисел су због тога незадовољни, као
и због чињенице да се балкански модел већ у некој мери
назире и за Средњу Европу, а енергетска упућеност не
може да се не одрази после неког времена и на повећа-
ње политичке улоге онога ко гас и нафту испоручује. Но,
евроатлантска средишта мало тога могу да учине да
спрече такав развој догађаја.

„Северни ток” је већ реалност а „Јужни ток”
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PRVI, RAZDOR I EKONOMSKA PROPAST -
DRUGI, NA©E JEDINSTVO I RAZVOJ

Na Prvoj nauËno-struËnoj konferenciji koja
je odræana u Gradiπci u organizaciji Evropskog
defendologija centra Bawa Luka, Centra za
strateπka istraæivawa nacionalne bezbednosti
Beograd i Udruæewa privatnih poslodavaca
Republike Srpske Bawa Luka, je odræan okrugli
sto na temu "Partnerska saradwa Republike
Srpske i Republike Srbije sa teæiπtem na
bezbednost i ekonomiju".

Ciq ove i buduÊih konferencija je
unapreewe veza Republike Srpske i Srbije u svim
oblastima kao i iznalaæewe konkretnih modela
unapreewa odnosa u svim oblastima. Na konfere-
nciji je uËestvovao i potpredsednik Republike
Srpske, Emil Vlajki koji je izneo svoj stav i
zapaæawa, kao i 25 eminentnih struËwaka iz
nauËne, bezbednosne, ekonomske i privredne
oblasti, a kao πto su: Stefan KarganoviÊ, Rade
BioËanin, Predrag DaπiÊ, Slobodan NagradiÊ,
Daniel A. Romano, Xevad GalijaπeviÊ, Slobodan
NeπkoviÊ, Petar KuniÊ, Mladen Bodiroæa, Marko
TodoroviÊ, Vinko PeriÊ, Milutin –uriËiÊ, Dragan
Kolev i mnogi drugi. Na otvarawu konferencije
potpredsednik je u uvodnom izlagawu upoznao
prisutne sa geopolitiËkom situacijom u odnosu
Republike Srpske, Srbije i Rusije sa osvrtom na EU
i NATO.

Uvodno izlagawe potpredsednika
Republike Srpske Emila Vlajkija:

- Uvek sam se bavio politiËkom ekonomijom
i ne mogu nikada zapostaviti ni politiËki ni
ekonomski momenat, a ja sam po svom osnovnom
obrazovawu zavrπio paralelno fakultet poli-
tiËkih nauka i ekonomskmi fakultet, ali kasnije
sam se usmerio na politiËke nauke koje sam ma-
gistrirao i doktorirao i sada sam na funkciji pot-
predsednika Republike Srpske. Mislim da je u
ovom Ëasu politiËki momenat najbitniji za
razumevawe onoga πto Êe se deπavati i πto Êe
moæda omoguÊiti da ovaj i sliËni skupovi uspiju,
kao πto Êe moæda i onemoguÊiti da se ovakvi
skupovi viπe nikad ne odræe. Ovo je vrlo teπko
vreme i moglo bi se reÊi da se u ovom Ëasu vodi
borba na æivot i smrt. Vodi se borba u tom smislu,
iako postoje, mada viπe na papiru nego u stvarnos-
ti, specijalne paralelne veze izmeu Republike
Srpske i Srbije. Moæe se vrlo lako desiti da se te
veze prekinu i da Srbi sa jedne i druge strane
Drine krenu u suprotnim smerovima, da ne kaæemo
neprijateqskim smerovima jedni prema drugima. To
je jedna realna opasnost koja se u ovom Ëasu dogaa
i koja naæalost ima viπe πanse da uspe nego da se
srpsko prijateqstvo sa jedne i druge strane Drine,
izmeu ostalog poslovni, politiËki i svaki drugi
odnosi uspiju i da budu ono πto bi bilo prirodno,

a to znaËi jedno spajawe ili stapawe svega onoga
πto jeste dio srpskog naroda sa jedne i druge
strane Drine.

Dakle stvar stoji ovako. Vi ste svi svesni
da su glavni i drugi mediji u ovom Ëasu, a i neki
elektronski mediji poËeli medijsku kampawu za
ulazak u NATO. Ja to ne priËam zbog toga πto sam ja
protiv NATO-a posebno, mada jesam. InaËe ja sam
æivio u NATO zemqama preko dvadeset godina,
prema tome meni to ne smeta, otprilike nisam se
previπe oseÊao ugroæenim sa one druge strane.
Doduπe zadwih deset godina bilo je jedno
meuvreme gde praktiËno ova druga strana nije
predstavqana nikakvu opasnost.

Ali sada od kako je na Ëelu Ruske
Federacije doπao onaj ko je trebalo da doe,
odnosno predsednik Putin, koji je donio dosto-
janstvo u odnosu na ono πto je bilo za vreme
Jeqcina ili GorbaËova. Sada se stvari veoma kom-
plikuju. One se komplikuju zbog toga πto se u ovom
Ëasu vodi prava bitka i na podruËju Srbije i na
podruËju Republike Srpske za ulazak u NATO. Nije
stvar u tome πto neko hoÊe da ue, veÊ πto se vodi
propaganda da se ue u NATO, posebno u Republici
Srpskoj.

Naæalost sveuËiliπni profesori koji su
na Fakultetu politiËkih nauka vrπe otvorenu pro-
pagandu u korist NATO-a, a isto tako i mediji u
Republici Srpskoj koji piπu Ëitave serije Ëlanaka
o prednosti ulaska u NATO. Kao πto znate, oni to
javno objavquju, a to su "Glas Srpske" i "Nezavisne
novine" i neki elektronski mediji koji to malo
prikrivenije rade.

U Ëemu je problem da se ue ili ne ue u
NATO? Problem je u tome πto Srbi sada imaju
izbor. Republika Srpska naæalost nije dræava,
ali ima dosta karakteristika dræave, viπe nego
neke druge na svetu. I Republika Srpska i
Republika Srbija su u teπkoj ekonomskoj situaciji.
Ta teπka ekonomska situacija se ne moæe reπiti
nekakvim hapπewima koja se sada u Srbiji
sprovode i koje se demagoπki pravi kao neπto jako
posebno, nego se moæe reπiti pomoÊu finansijske
pomoÊi. Ta finansijska pomoÊ ne dolazi sa zapada.
Ja sam nedavno razgovarao sa nekim zvaniËnicima
"zapada" i oni su me pitali zaπto mi ne volimo
NATO i "zapad". Ja sam rekao πta hoÊete?! NATO je
bombardovao Srbe, demonizirao ih, otkidao teri-
torije, ucewivao itd. Zbog Ëega hoÊete da vas
volimo? Ali sam rekao i sledeÊu stvar. Ubacite u
Republiku Srpsku recimo dve milijarde evra i ja
Êu postati prvi natovac na podruËju Republike
Srpske. Oni su rekli, znate potpredsedniËe mi
nemamo para imamo krizu, mi to ne moæemo uradi-
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ti. Onda sam rekao, pa dobro πta hoÊete? Ne dajete 
nikakvu pomoÊ. Unutar BiH od pristigle pomoÊi u
proteklih dvadeset godina, svega 17% je bilo za
Republiku Srpsku. Dakle, Ëak ste se maÊehinski u
tom ekonomskom smislu odnosili prema Republici
Srpskoj. Zbog Ëega hoÊete da Republika Srpska
pristane na NATO? To je to πto je taj NATO, ili
zapad, uradio za Srbe bilo sa jedne, bilo sa druge
strane Drine. A treba da se ue u tu neku EU koja
viπe ni sama sebe ne moæe da izdræava.

Sa druge strane, oni koji istinski pruæaju
finansijsku pomoÊ u ovom Ëasu, koliko god da je ona
minorna, to je kapital koji ulazi u Republiku
Srpsku od strane Rusije i sa druge strane pomoÊ u
obliku Juænog toka i nekih kredita koji Êe vredi-
ti milijarde evra. Ali u Ëemu je problem. Problem
je u tome πto Rusi vrlo jasno kaæu. Nema nikakvih
problema da vi uete u EU, u koju mi nikada neÊemo
uÊi, ni BiH ni Srbija, uzgred reËeno, nego je prob-
lem u tome πto ako vi uete u NATO mi prekidamo
svaku pomoÊ. A ako Rusija prekine pomoÊ u ovom
Ëasu Republici Srbiji u kojoj postoje snaæne ten-
dencije da se minira Juæni tok, onda Srbija nema
nikakve perspektive i ekonomskog razvoja, a ako
Srbija opet ostane neutralna kao πto piπe u
Ustavu, a BiH ue u NATO, odnosno nadvlada jedan
glas boπwaËke opcije koja je, mislim pronatovska,
kao i hrvatska opcija u Federaciji BiH jer su
wihova braÊa Hrvati sa druge strane veÊ u NATO-
u. PraktiËno neÊe biti viπe nikakve veze izmeu
Republike Srpske i Republike Srbije. To je ono
πto hoÊu da kaæem i to je taj neki referencijalni
okvir unutar kojeg se ovaj skup ili sliËni skupovi
odræavaju.

Prema tome imamo izbor. Ili Êemo iÊi
prema jednoj fikciji za koju Ëak zapadni ekono-
misti kaæu, ako BiH ikad ue u EU, to Êe biti za
20-25 godina, πto bi se praktiËno reklo, to je πega
od perspektive. Sa druge strane, neÊe nikad uÊi
zato πto ne ulazi ni Turska. Turska ne ulazi zbog
toga πto EU nije luda da preko Turske doe ko zna
koliko desetina, stotina hiqada qudi koji pri-
padaju jednoj drugoj civilizaciji i koje EU prak-
tiËno ne æeli. Prema tome ona praktiËno iz istih
razloga ne æeli ni BiH te je oËito jasno da i po
nedavno sprovedenom popisu u ovom Ëasu Boπwaci
nadmaπuju i Srbe i Hrvate zajedno.

Dakle imamo izbor. Ili da se oni koji imaju
svest o onome πto ja govorim, da idemo prema tamo
gde ima kapitala, gde ima resursa, gde ima
træiπte, a to je ova istoËna strana, ili da se ba-
vimo nekim fikcijama prema zapadu i da jedna
mala kategorija stanovniπtva koja je potplaÊena, a
to vrlo odgovorno govorim, vrπi propagandu za
odlazak prema EU koja Êe "dobro" æiveti, a ovi svi
Êe crkavati i biti i pod vlaπÊu jedne druge civi-
lizacije, koja nije naπa civilizacija. Ovo bi bio
jedan referencijalni okvir.

Sajt: Vostok.rs, 8.12.2013. Vawa SaviÊeviÊ
(Podvukla - Iskra)

ХАШКИ ЋОРСОКАК
Јуче по подне Београдом се ширила вест да

је лидер Српске радикалне странке Војислав
Шешељ оболео од рака дебелог црева и да ће због
тога вероватно бити пребачен у неку од хашких
болница како би га оперисали. Истовремено у
Хашком трибуналу одржавала се Пленарна седница
свих судија, те је због ње јучерашње поподневно
суђење Радовану Караџићу скраћено. Како је шест
година дуго суђење Војиславу Шешељу запало у
процесни и материјални ћорсокак из кога, по миш-
љењу правних стручњака, нема више ни правног ни
правичног излаза, говоркало се да би ове две вести
могле бити једна са другом повезане.

Све је могуће данас када ни председник
Хашког трибунала Теодор Мерон не зна како,
кад и на који начин ће се окончати суђење
Војиславу Шешељу. Подносећи пре неки дан
редовни полугодишњи извештај о завршној фази у
раду трибунала пред Саветом безбедности УН, он
је рекао да ће Радовану Караџићу првостепена
пресуда бити изречена у октобру следеће годи-
не, Горану Хаџићу месец дана касније, Ратку
Младићу средином 2016, али да се ето, за
Шешеља још не зна. Као да је овај оптуженик
дошао у Хаг пре шест месеци, а не пре 11 година,
тужилаштво тражи да се суђење Шешељу заврши
у „разумном року” тако што ће се нови судија који
је дошао уместо изузетог данског судије
Фредерика Хархофа, за неколико месеци „упо-
знати” са 18 хиљада страница транскрипта, сто-
тинама хиљада страница доказног материјала, и
прегледати око три стотине снимака статусних
конференција. Да ли је то разумно?

Судија Хархоф је коначно изузет на захтев
Шешеља, јер је обелодањена његова кореспонден-
ција са пријатељима, у којој критикује праксу
Теодора Мерона да притиском на судска већа
извојева ослобађајуће пресуде за хрватске и српске
генерале.

Пре Шешеља изузеће овог судије тражило је
и тужилаштво Хашког трибунала, јер је као активи-
ста данског Хелсиншког комитета испитивао јед-
ног сведока оптужбе против Шешеља, па су сматра-
ли да не може да буде судија у истом случају.
Поменути сведок, Исак Гаши сведочио је у случа-
јевима Душку Тадићу, Слободану Милошевићу и
Момчилу Крајишнику, али је у судници тврдио
да је Хархоф у време када је био активиста
Хелсиншког комитета и истовремено сарадник
тужилаштва, кривотворио његов исказ.

Да Слободан Милошевић није умро 2006. у
затвору, „суђење столећа” које је после четири
године било тек на половини, вероватно би само по
својој дужини, оправдало своје име.

Највише функционере у Хашком суду
пред затварање брине како да се пристојним
отпремнинама одуже стотинама „лојалних”
службеника који су толике године радили у Хагу.
Управо је та финансијска компонента провејавала у
извештајима Мерона и Брамерца, које су поднели
пре неки дан у Њујорку. Правда је, ваљда, да се сви
они добро награде.

Politika, 11.12.2013. Зорана Шуваковић
(Podvukla - Iskra)

(ГЕО)ПОЛИТИЧКИ ЗНАЧАЈ „ЈУжНОГ ТОКА”
I POSLEDI»NO ZA SRBIJU

Паневропски гасовод, чија изградња преко
Србије ускоро почиње, битно ће допринети еволутивној
промени снага на Балкану и генерално Европи, а на
штету хегемонистичких евроатлантских центара моћи.

Несумњиво је да ће паневропски гасовод „Јужни
ток” имати огроман економски и стратешко-енергетски
значај, како за Србију тако и друге државе које су на
неки начин укључене у тај пројекат. Да само поменем
приходе од транспортних тарифа, отварање нових рад-
них места у вези са изградњом, радом и одржавањем
гасовода, повољнију цену гаса за привреду и грађане,
те енергетску безбедност која произлази из дугорочно
осигураног поузданог снабдевања енергентом 21. века.
Све то је ефекат на страни држава корисника гаса и,
осим када се ради о крајњим корисницима, земаља које
профитирају на његовом транспорту. Када се ради о
извозницима гаса - тј. Русији и државама Средње Азије
које такође напајају руски систем гасовода - они доби-
јају још бољу позицију на европском тржишту. Речено, у
основи, нико ни не оспорава, иако има неаргументова-
но-пропагандних покушаја довођења под знак питања
намере да се пројекат реализује, налик оном недавном,
америчког амбасадора у Србији (он се „чудио” што
изградња „Јужног тога” није отпочела у Русији, „забо-
рављајући” да се прво почиње тамо где постоји
опструкција). Међутим, занемарује се или пак намерно
маргинализује нешто друго: огромни (гео)политичи
значај „Јужног тока”.

НЕПОСРЕДНИ ЗНАЧАЈ
Да је којим случајем „Јужни ток” био изграђен

током 90-их година прошлог века, на Србију не би пала
ни једна бомба 1999. године. Преко нас би пролазило
нешто што је од виталног значаја и за битне чланице ЕУ,
као што је Италија, и за моћну Русију. То се нико не би
усудио да угрожава пошто се тиме не би принципијелно
већ најдиректније повредили интереси других реле-
вантних држава, и то делимично из свог НАТО табора.
Једна је ствар радити нешто што је начелно против ста-
вова Москве и Рима - на пример извршити агресију на
Србију - а друго је ударити на нешто до чега је непо-
средно стало тамошњим прворазредним средиштима
економске и политичке моћи.

Тиме се ствара озбиљно непријатељство, а чак и
Вашингтон добро размисли с ким отвара такве фронто-
ве, те избегава да их истовремено буде превише. На то
указује и чињеница да током бесомучног разарања
Србије, без обзира на одбрамбени значај који је за нас
имао „Телеком”, имовина те фирме - у то време била у
српско-италијанско-грчком власништву - није била
мета. А „Јужни ток” је много више од „Телекома”.
Његово војно угрожавање било би толико ризично да је,
готово сигурно, искључено. Без претеривања може да се
каже да би Русија војно-политичку офанзиву у зони
„Јужног тока” могла да схвати као агресију на себе, са
последицама које из тога проистичу.

Зар је после сагледавања „Јужног тога” и нашег
места на његовој траси, у таквом светлу, потребно још
објашњавати његов непосредни геополитички значај за
Београд? Када он буде изграђен, Србија ће бити много
безбеднија земља. И без чланства у војним савезима, иза
нас ће, и то челиком а не речима, пре свега због себе,
стајати велика евроазијска сила каква је Русија. Као и
јавност, са утицајем који то има на политику, оних

западних земаља чији ће грађани и привреда бити свес-
ни да гас који користе, немалим делом, стиже преко
Србије. Прекидањем тог тока, када се на њега изврши
преоријентација те на њему заснује даљи развој, од сто-
тинак милиона људи на простору ЕУ, био би схваћен као
угрожавање њихових личних интереса. Штавише, тако
ће бити доживљавано и свако видљиво распиривање
пожара у вези са Србијом, тј. све оно што би могло да
угрози функционисање магистралног га-совода.

То је важно јер неке моћне земљеи даље би да
комадају Србију. Некоме делује да би било баш згодно
да Војводина постане самостална или тек конфедерал-
ним везама повезана са остатком Србије. Други из слич-
не перспективе гледају на Рашку област (Санџак). Русија
као и низ нама пријатељских држава, снажно се проти-
ви таквим тенденцијама. Но, тек када буде реализован
„Јужни ток”, територијални интегритет Србије за Москву
ће бити скоро истог значаја као интегритет Русије. А у
пружању подршке очувању интегритета Србије та вели-
ка словенско-православна земља имаће и много већу
подршку западних земаља које ће се озбиљно напајати
гасом преко нас.

Точак историје не може да се окрене уназад, па
да се све то целовито одрази на Косово и Метохију, али
свакако је поуздана брана од даљег распарчавања
Србије. А када смо већ и код КиМ, да смо, док изградња
„Јужног тока” не узме маха, сачекали са склапањем
аранжмана ради скидања иницијалне блокаде на путу
евро-интеграција, наша преговарачка позиција била би
много боље. Можда је и зато од стране разних западних
лобиста кочен „Јужни ток”, а из Брисела и Вашингтона
вршен снажан притисак на Београд да што пре прави
тзв. „компромис” у вези са Косовом. Надам се да нећемо
направити исте грешке и са одустајањем од војне
неутралности и ступањем у НАТО, што је, по косовском
рецепту, пре него што се уобличи нова, по нас повољни-
ја геополитичка реалност, такође део агенде некритич-
ки прозападних кругова у Србији.

ОД ЛОКАЛНОГ КА ГЛОБАЛНОМ
Све у свему, до сада смо видели колико се за

изградњом „Јужног тока” повећава војна и политичка
безбедност Србије, односно до које мере расте њена
преговарачка позиција и како је врло блиска корист на
том пољу, срећом не баш потпуно, прокоцкана у вези са
КиМ. Бар преостале српске позиције на простору наше
јужне покрајине, чији важан елемент је стварање и јача-
ње српског ентитета - ако буде храбрости да се то у
повољнијим условима стварно а не тек позерски чини -
моћи ће много озбиљније да се бране. Уз то, порашће и
регионални значај Србије. Она ће бити посредни извор
гаса за државе нашег окружења које нису на магистрал-
ној траси гасовода (Хрватска, Црна Гора, Македонија,
БиХ).

То примарно има економско-енергетски ефе-
кат али са тим је, да поновим, спрегнута и политичка
моћ онога преко кога прелази нешто што је другима
веома потребно. У тим координатама треба гледати и на
Републику Српску, преко које ће, такође, делимично
даље ићи крак „Јужног тока”. Тиме се јача и отпорна
снага РС на разне притиске, између осталог и оне срачу-
нате на централизацију БиХ, а развија се и потенцијал
Србије да у вези са њима пружи подршку Бања Луци. Већ
и сада, после озбиљног уласка ртала у енергетику РС,
њен положај је много бољи и ту се у некој
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Ponuena pomoÊ bankrot Ukrajini

EU: Zajam 800 miliona evra
Rusija: $15 milijardi i  

33% jeftiniji gas

- Moskva pristaje da znatno smawi cenu
gasa Ukrajini i da kupi dræavne obveznice te
zemqe vredne 15 milijardi dolara - rekao je ruski
predsednik Vladimir Putin posle sastanka sa
ukrajinskim predsednikom Viktorom JanukoviËem.

Putin je precizirao i da Êe ruska dræavna
gasna kompanija Gasprom sniziti Ukrajini cenu gasa
sa dosadaπwih oko 400 dolara za 1.000 kubika, na
268 dolara.

On je, takoe, rekao da na sastanku sa
JanukoviËem nije bilo reËi o pristupawu Ukrajine
Carinskoj uniji bivπih sovjetskih republika.

Ruski i ukrajinski zvaniËnici potpisali su
danas niz sporazuma za unapreewe trgovinske i
industrijske saradwe. Meu danas potpisanim spo-
razumima je i ugovor o reπavawu spora u meusob-
noj trgovini, sporazum o zajedniËkoj modifikaciji
transportnog aviona iz sovjetske ere, ugovor o
industrijskoj saradwii o izgradwi mosta preko
KerËkog moreuza.

Joπ nema reagovawa opozicije na prve
informacije iz Moskve. Protesti opozicije u
Ukrajini su izbili zbog odluke JanukoviËa da ne
potpiπe Sporazum o pridruæivawu sa EU, zarad
ËvrπÊih veza sa Rusijom.

"Predsednik je danas u Moskvi, a priËa se
da Êe se vratiti s novcem i niæom cenom gasa. Pod
kojim uslovom? Nadamo se da neÊe izdati
nacionalne interese zemqe", rekao je jedan od
opozicionih lidera Vitalij KliËko.

Drugi lider opozicije Arsenij Jacewuk upo-
zorio je JanukoviËa na posledice ulaska Ukrajine u
carinsku uniju bivπih sovjetskih republika.

"Za wega je to karta u jednom pravcu. Ako to
uradi, ne sme se vratiti iz Moskve", poruËio je on.
Evropska unija objavila pre dva dana da je sus-
pendovala pripreme u ciqu potpisivawa sporazu-
ma o pridruæivawu sa Ukrajinom.

To je objavio evropski komesar za proπi-
rewe ©tefan File, uz obrazloæewe da ne postoji
"jasno zalagawe" predsednika Ukrajine Viktora
JanukoviËa da Êe potpisati takav sporazum sa EU.

Brisel je saopπtio Ukrajini da nastavak
pregovora zavisi od "jasnog zalagawa (Kijeva) da se
potpiπe sporazum, ali nije bilo odgovora", naveo je
File. 

17.12.2013.                                                 Beta
(Podvukla - Iskra) 

EU hoÊe...

Juæni tok - niæa cena gasa i radna mesta

Srpska ministarka energetike izjavila je na
skupu da za Srbiju buduÊi gasovod Juæni tok znaËi
veÊu energetsku bezbednost i niæu cenu gasa, a samo
etapa izgradwe Êe zaposliti sto hiqada qudi.

"Kada kroz Juæni tok krene prvi gas.. to Êe za
Srbiju znaËiti oËuvawe najmawe 3.300 radnih mesta u
kompanijama koje gas koriste kao energent", naglasi-
la je MihajloviÊ na skupu, na kojem su uËestvovali i
Ëelnici ruske kompanije Gasprom koja gradi Juæni
tok, zvaniËnici EU, funkcioneri ruske i bugarske
vlade, kao i istraæivaËi iz evropskih nauËnih cen-
tara. 

Zorana MihajloviÊ je naglasila da Êe se
izgradwom tog gasovoda vaænog za dodatno snabde-
vawe velikog dela Evrope u Srbiji oËuvati radna
mesta, pre svega u kompanijama MSK Kikinda,
Azotara PanËevo i HIP Petrohemija.

"OËekujemo da Êe biti zavrπena i gasi-
fikacija Srbije, kao i da Êe se krenuti u izgradwu
kogenerativnih postrojewa na gas, πto bi imalo
veliki uticaj na poveÊawe energetske efikasnosti".

Kako je dodala, "naπ strateπki pravac u
energetskoj politici je da Srbija iskoristi svoj
poloæaj i bude tranzitni koridor za struju, gas, teËni
naftni gas, naftu i naftne derivate, kao i regiona-
lni centar za skladiπtewe energije i energenata".

Zamenik predsednika Upravnog odbora
Gasproma Aleksandar Medvedev je na skupu, koji je
organizovalo udruæewe Prirodni gas Evropa (Natural
Gas Europe), predoËio da Êe dotok gasa preko Juænog
toka za Evropu znaËiti "fleksibilniji i stabilniji
dotok" energije, na hiqade novih radnih mesta, kao i
energetsku bezbednost i boqe oËuvawe prirodne
sredine.

Siromjatin je ukazao na Ëiwenicu da Êe se
rezerve gasa u Severnom moru polako iscrpeti, tako
da Êe protok od 63 milijarde kubika gasa preko
Juænog toka znaËiti bez sumwe bitno uveÊanu ener-
getsku bezbednost za Evropu.

Srpska ministarka je navela da zemqe jugo-
istoËne Evrope imaju energetski mawak, a oËekuju
rast potroπwe energije, pa zato planiraju da do 2021.
obezbede rast energetskih kapaciteta od 64%.
Dodala je da su, pored investirawa u nove
kapacitete zbog poveÊawa potroπwe, potrebne i
dodatne investicije, jer Êe jedan deo kapaciteta biti
sklowen sa mreæe usled dotrajalosti i nepovoqnog
uticaja na æivotnu sredinu, tako da je oslawawe na
prirodni gas jedna od pogodnosti jugoistoËne Evrope.

Izgradwa Juænog toka zemqama jugoistoËne
Evrope donosi energetsku bezbednost, kao i
ekoloπku i ekonomsku bezbednost, zakquËila je srp-
ska ministarka energetike.

5.12.2013. Beta 
(Podvukla - Iskra)
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Predsednici dræave i vlade `padaju` i nestaju, a Mlaa uvek `pri vlasti`...

ЗАШТО ВУЧИЋ ОДРЖАВА ДИНКИЋА
Мистерија односа Динкић-Вучић

Лидер УРС-а Млађен Динкић, „сива еми-
ненција” српских јавних и тајних финансија
„плива” у свим владама и политичким комбина-
цијама од октобра 2000. године. Ко штити
Динкића? То је политичко енигматско питање
од посебног значаја. Лидери ДОС-а, а један од
преживелих ДОС-ових „револуцинара” мини-
стар Велимир Илић потврђује, да су постојале
изнете паре из Србије на Кипру преко канала
Борке Вучић и поверљивих сарадника РДБ-а
Србије, који су били носачи изнетог новца из
Србије.

Сурчински аеродром је био „забрањени”
град и центар посебне намене за трансфер
новца из Србије у оф шор дестинације и на тајне
рачуне. Млађен Динкић каже да нема никаквог
новца на Кипру и да никада није повезан са
мрежом изнетог капитала из Србије. И даље је
мистерија шта је покојна Борка Вучић, банакар
од знања и поверења не само Слободана
Милошевића већ и бизниса светског калибра пре
свега породице Рокфелер предала Динкићу у
јесен 2000. године у „гангстероком” препаду на
српске банке.  Динкић по хрватском новинару и
истраживачу Домагоју Маргетићу зна путеве
силних милијарди долaра и ДМ изнетих из
Србије.

Динкић „господар” тајни и новца

Ове тајне остају код Динкића и оних који
га већ 13 година штите из сфере банкарске моћи
у Европи и познатих перионица. Мистерија је
како је Динкић све време од 2000. године у
„великим играма” моћи и власти на начин да
води отвoрене ратове или тајне игре са свим
премијерима и председницима Србије. Био је
опозиција и играч у „сенци” и у власти преми-
јера Зорана Ђинђића, Зорана Живковића,
Војислава Коштунице и Мирка Цветковића.
Свуда је био власт и унутрашња опозиција,
рушио владе и водио своје ратове где је доби-
јао подршку дела владајуће олигархије.

Био је и остао политички „мешетар”
који без великог респекта удара и на пред-
седника Србије Бориса Тадића али и сада
Томислава Николића. Динкић је био главни
кадровик свих банкарских олигархија и уце-
њивач свих крупнијих бизнисмена и тајкуна.
Зашто се сви плаше мр. Млађена Динкића? Пре
свега што је Динкић у својој континуираној вла-
сти градио своју мрежу од банака које владају
Србијом данас и држе моћ над финансирањем
државе и привреде у Србији. Динкић је својом
влашћу успео да направи базу податка богаћења
српских тајкуна и политичара стварајући своју

неформалну тајну службу преко државних орга-
на попут утицаја у царини, пореској служби,
финансијској полицији, банкарским олигархи-
јама.

Динкић ради по моделима америчких
сајентолога као моћне финансиске секте која у
Европи делује преко појединих банака у
Немачкој, Аустрији и Мађарској које су увезане у
пословни и банкарски систем у Србији. Динкић
је био и остао лобиста појединих моћних енер-
гетских корпорација. Јак утицај међу моћним
лобијем банкара у Европи утицао је да Динкић
активира пројекат ФИАТ-а у Крагујевцу и дру-
гих компанија које делују у Србији.
Истовремено имао је подршку Мартина Шлафа у
великој игри око „Мобтела”, а треба му одати
признање за шпекулативне радње око
Националне штедионице.

Динкић је дакле споља остављао утисак
скромног, радног и вредног политичара који
нема значајнију имовину упркос пословима и
дужностима које је обављао. Динкић је био
противник продаје НИС-а Руској страни али и
критичар „Јужног тока”. Касније покушава да
преко Милана Панића свог лобисте у САД и
Русији активира пословне везе, али без већег
успеха. Политички гледано Динкић је ближи
Немачкој политици регионализма Србије и
Балкана. Али био је и остао „велики мајстор”
финансијске архитектуре Србије у матрици
Чикашко-Харвардске школе односоно
неофридмановац. Динкић стоји у позадини
серија „Инсајдера” својим подацима које је дао
за удар на СПС-ДС, али и кључне личности у
држави попут Председника Србије Томислава
Николића.

Стратегија „завади па владај”

Млађен Динкић има свој утицај на
поједине министре у влади пре свега у спи-
новању политичких и других закулисних
радњи и афера. За такву стратегију има подр-
шку и од појединих структура изван Србије пре
свега у Немачкој и Великој Британији.
Политичар који без скрпула удара на преми-
јере и председнике Србије у последњих 13
година има више од политичке храбрости.
Има „политичка леђа” изван Србије, градећи
тако своју моћ и у Србији. Зато се и поставља
питање зашто је Млађен Динкић постао послов-
ни партнер првом заменику премијера и лидеру
СНС-а Александру Вучићу, покривајући британ-
ске мреже у арапском свету где је Динкић
државни заступник.

Не ради се о способности Млађена
Динкића већ о „чувару” финансијских и
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државних тајни и неформалном „господару”
шифрованих тајних рачуна огромног изнетог
новца из Србије, који је већим делом „опран” а
један део је на разним рачунима. Динкић је тако
постао „чувар” ризнице изнетог новца из Србије.
Ако Динкић без пардона сада удара у врх
СПС-а али и ДС-а али и прави сплетке око
појединих министара из СНС, као и око пред-
седниак Србије око приватизације Вршачких
винограда, јасно је да некога и нешто Динкић
држи „у шаци”. Лидер СНС-а Александар
Вучић који се бори против државне корупци-
је, мафије, добро зна умешаност Динкића у
многе сумњиве послове. Отворени су по пре-
поруци ЕУ „налози” за преиспитивање привати-
зације „Мобтела” и улоге Динкића.

Политичке игре и сплетке Млађена Динкића

Истрага се креће на провери имовине и
унутрашњих рачуна Динкића на један „про-
видан” начин да се покаже да Динкић за 13
година власти има мањи капитал него један
просечан посланик за 3-5 година свог ман-
дата. То зна Александар Вучић али држи
Динкића у „вези” као свог поверљивог човека за
Емирате. Атак Млађена Динкића на врх СПС-а
али и посредно СНС-а и председника Србије
мора да забрине Александра Вучића те да сам
себи постави питање: „Зашто држим овог човека
уза себе у пословним играма са светом”.

Динкић је у позадини медијско поли-
тичке игре око дискредитовања министра
Бачевића и преко њега „Јужног тока” али и
продора руског капитала у Србији. Динкић
већ 13 година користи стратегију „завади па
владај” и то је радио веома успешно. Прво је био
експерт у оквиру Г 17 плус, онда као партија
мрежно-масонског модела Г 17, да би се овај
модел утопио у УРС и себе дефинисао као
народњачку неоконзервативну странку са
циљем да УРС истисне ДСС из Европских
народњака и да буде могући партнер СНС.

Постоје опције да СНС може владати у
Србији ако на власти у наредној подели буде
СНС-ЛДП-УРС и мањинске партије. Циљ је
истискивање СПС-а који је кључна партија
која је увезена са Русијом око „Јужног тока” и
Србијагаса. ДС је привремено истиснута да би
се стварала нова политичка коалиција. Динкић
улаже све напоре да се одржи у „седлу” уз ства-
рање сукоба на релaцији Дачић-Вучић али и
Вућић_председник Србије, и завадом мини-
стара у влади. Ако Александар Вучић то не
види и спозна на прави начин и њему ће
Динкић певати елегије.

Vidovdan, 4.12. 2013. Tомислав Кресовић
(Podvukla - Iskra)

Ustavni sud

Statut Vojvodine neustavan
Ustavni sud Srbije odluËio je da pojedine

odredbe Statuta AP Vojvodine nisu u skladu sa
Ustavom republike Srbije. Sud je dao rok od πest
meseci da se Statut uskladi sa Ustavom. U
saopπtewu se navodi da je ovom odlukom sud
okonËao postupak ocene ustavnosti Statuta AP
Vojvodine.

"Odlukom Ustavnog suda, koja je obrazloæe-
na na 140 stranica, utvreno je da nisu u saglasnos-
ti sa Ustavom one odredbe Statuta koje se temeqe
na ustavnopravno neprihvatqivom konceptu da je
Statut AP Vojvodine wen konstitutivni akt kojim
je Autonomna pokrajina vlasna da uredi svako
pitawe za koje smatra da je za wu od interesa,
nezavisno od toga da li ureewe tog pitawa pred-
stavqa iskquËivu ustavnu ili zakonsku materiju i
da ni Ustavom nije ograniËena u pogledu ureewa
organizacije i meusobnog odnosa pokrajinskih
organa", saopπtio je Ustavni sud.

Takoe, kako se navodi, Ustavni sud je utvr-
dio da su neustavne i one odredbe Statuta kojima
su preuzete odredbe Zakona za koje je oceweno da
nisu saglasne sa Ustavom, kao i odredbe kojima se
propisuju nove ili drugaËije nadleænosti AP
Vojvodine od nadleænosti koje su odreene zako-
nom.

"Meutim, kako danom objavqivawa Odluke
Ustavnog suda prestaju da vaæe sve odredbe za koje
je utvreno da su neustavne, a imajuÊi u vidu broj-
nost ovih odredaba, Ustavni sud je smatrao da
wegova ustavna funkcija da πtiti ustavnost i
zakonitost ne znaËi samo obavezu da iz pravnog
poretka ukloni opπte akte koji nisu u saglasnosti
sa Ustavom, veÊ i obavezu da svojim odlukama
doprinese harmonizaciji pravnog poretka u celini,
te da se stoga ni na koji naËin ne sme dovesti u
pitawe funkcionisawe AP Vojvodine i time ost-
varivawe prava graana na pokrajinsku autonomiju,
a πto bi bila posledica pravne praznine koja bi
nastala nakon prestanka vaæewa neustavnih
odredaba Statuta."

Zbog svega toga Ustavni sud je, kako je
objaπweno, odluËio da iskoristi zakonsku
moguÊnost i da za maksimalni, Zakonom o Ustavnom
sudu propisani, rok od πest meseci odloæi
objavqivawe Odluke u "Sluæbenom glasniku
Republike Srbije”.

"U tom roku Skupπtina AP Vojvodine, kao
donosilac Statuta, i Narodna skupπtina, kao organ
koji daje prethodnu saglasnost na Statut, imaju
moguÊnost da Statut usklade sa Ustavom, a do iste-
ka ovog roka Statut u celini nastavqa da se
primewuje, Ëime se obezbeuje nesmetano
funkcionisawe AP Vojvodine".

5.12.2013.                                       Vesti-online
(Podvukla - Iskra)
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Posle poËetka radova na JT u Srbiji

EU HO∆E DA OMETE IZGRADWU 
JUÆNOG TOKA

Evropski zvaniËnici ukazali su na skupu o
gasovodu Juæni tok u Briselu da se bilateralnim
ugovorima Moskve i Gasproma sa zemqama ukquËenim
u projekat gasovoda krπi zakonodavstvo EU i da
uËesnice treba ponovo da pregovaraju kako bi ugovore
uskladile sa evropskim propisima. Srpska mi-
nistarka energetike Zorana MihajloviÊ je po
zavrπetku rasprave o Juænom toku u Evropskom par-
lamentu 4. decembra izjavila da na prvom mestu
Evropska unija i Rusija moraju da se dogovore oko
evropskih propisa koji Êe vaæiti za Juæni tok, a tek
onda ostale, mawe uËesnice tog projekta ukquËujuÊi
Srbiju. Predstavnik Gasproma rekao je da su proble-
mi oko propisa EU i Juænog toka vezani za TreÊi
energetski paket koji Ëlanice EU treba da primewu-
ju meusobno i s treÊim zemqama.

U raspravi o Juænom toku Klaus-Diter
Borhart, direktor za unutraπwe energetsko træiπte
u Direktoratu za energetiku Evropske komisije,
izjavio je da su Moskva i ruska kompanija Gasprom
koja gradi gasovod sklopile bilateralne ugovore sa
zemqama ukquËenim u Juæni tok, a tim ugovorima
nije poπtovano zakonodavstvo unutraπweg træiπta
EU.

"Komisija je pogledala te meuvladine ugo-
vore i zakquËila da nijedan nije u skladu sa zakon-
ima EU. Zato smo zemqama (uËesnicama u projektu)
rekli da imaju obavezu, po EU sporazumima ili po
sporazumu o Energetskoj zajednici, da traæe da pono-
vo pregovaraju sa Rusijom kako bi meuvladine ugo-
vore uskladili sa zakonima EU". 

Aleksandar Siromjatin, zamenik rukovodio-
ca sektora za upravqawe projektima u Gaspromu,
rekao je da su problemi oko propisa EU i Juænog toka
vezani za TreÊi energetski paket, koji sve zemqe EU
treba meusobno i s treÊim zemqama da primewuju.

Srbija i Rusija taj problem nemaju, objasnio je
on, jer Srbija Êe tek 2015. poËeti pregovore o tom
energetskom sporazumu s EU, pa se oËekuje da do tada
Rusija i EU reπe sva pitawa vezana za evropske
propise i izgradwu i delovawe gasovoda Juæni tok.

Siromjatin:  »iwenica je da su ne samo Rusija
i Srbija veoma zainteresovane za izgradwu Juænog
toka, veÊ i velike kompanije i banke iz moÊnih
zemaqa same Evropske unije koje ulaæu novac u Juæni
tok.

Funkcioner Gasproma je æeleo da ukaæe da je
"Srbija glavni, centralni deo Juænog toka, uz dve
grane gasovoda i glavno skladiπte na srpskoj teri-
toriji".

Po reËima Zorane MihajloviÊ, "Rusija i
Evropska unija moraju da se dogovore oko tog naj-
znaËajnijeg pitawa, a to je poπtovawe evropske regu-
lative od strane svih onih zemaqa koje su uËesnice u
izgradwi Juænog toka".

A kada to EU i Rusija budu uradile, onda to
mogu uËiniti i druge zemqe, stavila je do znawa mi-

nistarka za energetiku, naglasivπi da se "ne moæe
od male Srbije oËekivati da mewa energetske spo-
razume, a da nijedna od ostalih dræava, od kojih su
neke Ëak i Ëlanice EU, kao Bugarska, to ne radi".

"Ako bih ja krenula da govorim o redefini-
sawu i ponovnom pregovarawu oko energetskog spo-
razuma, to bi znaËilo da moraju da padnu ministar i
vlada. Kod nas to neÊe moÊi tako jer je energetski
sporazum koji je Srbija sklopila s Rusijom 2008.
godine drugaËiji od takvih sporazuma koje su pot-
pisale druge dræave" rekla je MihajloviÊ i objasni-
la da je "kod nas u pitawu bila i prodaja Naftne
industrije Srbije, mi imamo ugovor koji je veÊ na
snazi, tu je i vlasniπtvo nad podzemnim skla-
diπtem gasa, kao i izgradwa Juænog toka".

"Srbija je", dodala je Zorana MihajloviÊ,
"pripremila sve πto je potrebno da bi poËela
izgradwa i naπ plan je da formiramo konzorcijum
srpskih kompanija koje mogu da uËestvuju u projekto-
vawu, izgradwi, praÊewu, nadzoru i svemu onome πto
Srbiju Ëeka u izgradwi Juænog toka".

Tri sporna pitawa

Borhart je rekao i da je evropski komesar za
energetiku Ginter Etinger u pismu ruskom ministru
energetike Aleksandru Novaku objasnio situaciju oko
projekta traæeÊi od wega da "pozitivno gleda" na
moguÊnost ponovnog pregovarawa o ugovorima sa
zemqama uËesnicama u Juænom toku.

U projektu gasovoda su Ëlanice EU - Bugarska,
Maarska, GrËka, Slovenija, Hrvatska i Austrija, kao
i Srbija, koja je Ëlanica Energetske zajednice,
meunarodnog sporazuma uz podrπku EU koji pokriva
bivπe komunistiËke zemqe istoËne Evrope.

"Ono πto mogu da kaæem je da meuvladini
ugovori neÊe biti osnova za izgradwu i rad Juænog
toka. Jer, ako Ëlanice EU i zemqe u projektu ne budu
ponovo pregovarali, Komisija ima naËina da ih pri-
nudi da to urade. I Juæni tok neÊe moÊi da radi pod
uslovima iz tih ugovora", istakao je Borhart.

Taj zvaniËnik ukazao je i na najveÊe mane
meuvladinih ugovora o gasovodu Juæni tok.

Na prvom mesetu, to je pitawe vlasniπtva
nad mreæom, odnosno Gasprom, koji je i proizvoaË i
isporuËilac gasa, po propisima EU ne moæe da
istovremeno bude vlasnik i proizvodnih kapaciteta
i prenosne mreæe.

Tu je i pitawe obezbeewa nediskriminacije
za pristup treÊe strane gasovodu, πto znaËi da
Gasporm ne moæe da ima ekskluzivno pravo i bude
jedini isporuËilac. 

TreÊe sporno pitawe koje treba reπiti tiËe
se tarifne strukture.
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знају овдашњи политички чимбеници, укључујући и,
наизглед, свемоћног Вучића. И коју, између осталог,
треба да имају на уму руски посматрачи када се
питају и чудом чуде како то да, након свега што
смо са те стране доживели, српска политичка
елита хрли на Запад, у ЕУ, па чак и у НАТО.

Јер, Украјина је много већа од Србије, много
важнија, много ближа Русији и много зависнија од
ње. Па се опет повија, грчи и готово распада под
ударима због само једног, привременог и врло
условног „не” Бриселу. И, гледано из Србије, могло
би се исто тако „чудом чудити” што се Украјина, упр-
кос свим, готово очигледним предностима таквог
избора, тако тешко окреће ка Русији и још теже
одриче ЕУ.

Па у чему је онда тајна и извор понекад гото-
во фанатичне евро-филије широм бившег социјали-
стичког лагера? Један је свакако распрострањена
русофобија (не важи за Србију, или бар не у значај-
ној мери), због које се Брисел доживљава као сигур-
на лука и спас од Русије, „па шта кошта да кошта”.
Али има и нешто још мање видљиво, а делотворније.

Погледајмо за тренутак украјинске опози-
ционаре који нападају Јануковича јер их „одваја од
Европе”, украјинску власт која се дефанзивно закли-
ње како „нису окренули леђа Европи”, па чак и зва-
ничну Москву, која поручује да „не жели да се меша
у односе Кијева (или Београда) са Европом.” Дакле,
сви они, укључујући власт у Кијеву и Москви, под
„Европом” подразумевају само ЕУ, што чак ни у јед-
ној дубоко бриселизованој Србијици, у којој за ЕУ
оптира преко осамдесет одсто посланика и готово
сто одсто медија, ни изблиза није тако подразумева-
но једначење. (Узгред, приликом недавног пред-
стављања Евро-азијске економске заједнице у
Скупштини Србије, оба присутна званичника ове
перспективне заједнице, као и руски и белоруски
амбасадор, такође су говорили о односима са
„Европом”.) И зато су Москва и Кијев, као и сви који
овде желе да се отргну из ЕУ загрљаја, у политич-
ки дефанзивном и психолошки подређеном
положају, уколико противничкој страни унапред
поклањају симболичку предност и априорно
позитивну конотацију (висок стандард, социјална
правда, ред, уређеност) која се, свиђало нам се то
или не, у највећем делу европског истока и југо-
истока још увек асоцира са појмом „Европе”.

Тај идеолошки магнетизам и та симболичка
аура, обилно потпомогнути донацијама Европске
комисије локалном невладином сектору, али,
такође, и сивилом пост-совјетских друштава, и
даље делују, зрачећи по европској периферији
попут светлости давно угашених звезда, без обзира
на то што већ поодавно нема готово никакву суп-
станцу и упориште у реалности Европске уније и
њених чланица. И зато без темељног раскринкава-
ња и демаскирања ове идеолошке матрице
(ЕУ=Европа=ред, правда и благостање) која делује
већ на нивоу језика и (под)свести, без обзира на
покоју добијену рунду, неће бити правог и трајног
ослобођења.                      

NSPM, 12.12.2013.                     Ђорђе Вукадиновић
(Podvukla - Iskra)

Otpor Ukrajine (sa str. 4)

ponove naranxastu revoluciju. HoÊe da na vlast
dovedu marionete. Sve smo to veÊ gledali. Ali, taj
scenario neÊe proÊi. Briselski satrapi su se
preigrali. Ne shvataju da se na svetskom træiπtu
geostrateπka slika promenila. Ruska Federacija
poËiwe da vodi igru.

Ukoliko briselske birokrate budu uporne u
tome da ponove veÊ viene filmove o pliπanim
revolucijama u zemqama u tranziciji, ukoliko nisu
spremne da shvate promewene prilike u Evropi, i
ukoliko Rusija ostane pri svom sadaπwem stavu,
jer ona nema alternativu, onda postoji velika
opasnost za Ukrajinu. Prirodno je oËekivati da Êe
Rusija iÊi do kraja, jer ona nema drugog izbora.
Bilo bi krajwe suludo da Rusija, posle ubedqivo
dobijene prve runde, napusti megdan i preda
Ukrajinu bez borbe. To se neÊe dogoditi. Zapravo,
nije realno da se dogodi.

Rusija je u dobroj formi, uπla je u trku na
vreme, sjajno trËi prvi krug i ona nikako ne sme
dozvoliti da u mnogo sloæenijim prilikama
popusti. Ukrajina se, ipak, nalazi u Evropi i nije
tako daleko udaqena kao Sirija, pa je interes
ostalih evropskih dræava da se problem Ukrajine
reπi mirni putem, πto nije bio sluËaj Jugoslavije.
Rusija, dakle, nema nikakvog drugog izbora nego da
svim sredstvima brani Ukrajinu.

Evropa mora da se pobuni protiv EU. Evropa
mora da porazi totalitarni reæim briselskog
Vavilona. Nova Evropa mora da se rodi iz su-
verenosti svake dræave i zajedniËkih interesa da
se napravi jedinstveno evropsko træiπte, bez
monopola i sa malim poreskim zahvatawima.

Da li je Brisel spreman na kapitulaciju?
Ne mogu da prosudim.

Veliki Brat je odlepio i ne zna kuda udara.
Otreæwewe moæe da donese samo odluËna politi-
ka Rusije. Strah od udarca medveda moæe da smiri
pohlepu zveriwaka.

Gde su naπi, srpski interesi? Za Srbiju bi
bilo dobro da Ukrajina odustane od EU. Bilo bi
dobro da Ukrajina ostane nezavisna i suverena
dræava. Bilo bi dobro da napravi Ëvrsti savez sa
Evroazijskom Unijom. Bilo bi dobro da Ruska
Federacija porazi briselske mekuπce. Sve to bi
nam otvorilo nove perspektive.

Naravno, na nama je da pobedimo izdajniËku
vlast i da dræavnike dovedemo da vode Srbiju. To
nam neÊe uraditi Rusi. To moramo sami da uradimo.
Ukoliko Ukrajina uspe da saËuva sebe, Srbija Êe se
spasiti daqeg propadawa.

2.12.2013.                                          Branko Dragaπ

Komentar Iskre: U svom izlagawu uglavnom
zasnovanom na iskustvu, Dragaπ ne daje mnogo
dokaza, ali su wegovi prevashodno intuitivni
zakquËci i uputi, vrlo ubedqivi i korisni.

276

Ulazak Srbije u NATO...

PROTIV NACIONALNOG I NARODNOG
INTERESA

Србију нико не угрожава споља да би у
чланству НАТО тражила гаранције за своју без-
бедност. А и уколико би икада била угрожена
споља, НАТО не би био на њеној страни. Током
југословенске кризе и током агресије 1999.
године чланице НАТО су биле ослонац, одно-
сно, савезник сепаратиста, исламског, албан-
ског и неоусташког екстремизма, радећи
активно на дробљењу српске нације и на
слабљењу и територијалном смањивању
Србије.

НАТО је нанео Србији и срском народу
огромну штету од које ће се тешко опоравити у
догледно време. Пре било каквог разматрања
даље сарадње, Србија би требало да затражи
накнаду ратне штете од чланица Алијансе. Да
то питање уврсти у дневни ред без страха што
ће бити одбијена.

НАТО тежи да Србију увуче, да је стави
под потпуну контролу из својих геостратеш-
ких интереса: први је да консолидује свој про-
дор на Исток - према Русији, Каспијском басену,
Сибиру и Блиском истоку;  други, да обезбеди
најамничке трупе за освајачке ратове изван
Европе. Ти циљеви су супротни како садашњим,
тако и трајним интересима Србије.

Кључне чланице НАТО - САД, Велика
Британија и Немачка, свака из својих себич-
них интереса, - протекле три деценије трети-
рају Србе и Србију као агресивне, реметилач-
ке, ретроградне факторе на Балкану и у
Европи. Уз велике напоре и новац произвеле су
и светској јавности наметнуле представу о
Србима и Србији као сатани и злу равном, ако не
и већем, од наци-фашизма Адолфа Хитлера. А
онда су, да би угодиле обманутој и отрованој
јавности, кројиле и спроводиле политику која
представља највећу срамоту за западну цивили-
зацију. Део те политике је и оптужба да је
Србија извршила агресију на Босну и
Херцеговину због чега су јој маја 1992. године
уведене најсвеобухватније санкције које је
Савет безбедности УН икада усвојио.
Формирање и рад Хашког трибунала, формално
названог „за бившу Југославију”, фактички за
Србе и Србију, јесте друга битна илустрација
односа НАТО (земаља) према Србији и Србима.

После 5. октобра 2000. НАТО (чланице)
промениле су свој однос према властима које
су формиране по њиховом укусу и које се све
до данашњег дана карактеришу као „проза-
падне”, закључен је низ споразума као што је
споразум о слободном транзиту трупа НАТО
преко територије Србије (Вук Драшковић - Јап

де Хоп Схефер), споразум о (дипломатском)
статусу америчких трупа у Србији (Тадић -
Кондолиза Рајс), познат као СОФА-споразум,
потписано је приступање Партнерству за мир
(Борис Тадић), почињу заједничке војне вежбе,
школовање официра ВС у америчким и НАТО
школама, учешће контингената ВС у миров-
ним мисијама којима руководи НАТО, или
поједине његове чланице. Међутим, суштински
однос неповерења, притисака и уцена према
Србији, према њеним легитимним интересима,
посебно у вези са статусом Косова и Метохије
(„нормализација односа”), од стране НАТО и
њених чланица тешко да се променио.
Штавише, из западних „аналитичких” и
„научних” кухиња, финансираних од кључних
чланица НАТО, тече процес ревизије истори-
је где су Срби и Србија предмет „посебне”
обраде.

Тако се, на пример, и 100-годишњица
почетка Првог светског рата користи као повод
да се Србија и српски народ учине одговорним
за ту историјску катаклизму у којој је Србија
изгубила трећину становништва за одбрану
своје и слободе других европских народа! Да се
сарајевски атентат искористи као доказ конти-
нуитета агресивне, реметилачке, па чак и „теро-
ристичке генетике” српског народа! Чијим и
каквим циљевима треба да послуже такве гнус-
не, расистичке оптужбе? Да ли се и тим најно-
вијим подметачинама Србија упућује да
закључи да једино уласком у НАТО и безре-
зервним прихватањем његове „мирољубиве”
и „хуманитарне” мисије може да опере пер-
цепцију о својој агресорској и реметилачкој
природи? Хоће ли и НАТО захтевати да се
Србија извини што је изазвала „хуманитарну
интервенцију” са хиљадама људи, жена и деце
страдалих од „паметних” ракета НАТО, са
хиљадама тона бомби, крстарећих ракета, про-
јектила са радио-активним отпадом, касетним,
графитним и другим бомбама?

Чињенице су чињенице. Свака сила за
времена. Историја, супротно најавама, ипак иде
даље. Прикривање истине траје само историјски
часак. У САД и на Западу уопште, све је више
сведока, књига и докумената којима се раз-
обличавају гнусне лажи и закулисне радње
НАТО, његових лидера и кључних чланица.
Закаснела савест појединих актера историје
новијег датума јасно разоткрива антисрпски,
реваншистички и осветнички карактер поли-
тике и понашања низа чланица НАТО-а.
Треба ли да се понашамо као да не знамо ни да
читамо, или као да не разумемо то о чему пишу
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и говоре западни писци, мислиоци, нобеловци,
бивши, председници, премијери министри,
обавештајци?!    

Србија је мала, мирољубива европска
земља, која се бори за поштовање међународ-
ног права, Повеље УН и Завршног документа из
Хелсинкија, док је НАТО освајачки савез мул-
тинационалног корпоративног капитала који
грубо крши основне принципе међународног
права. НАТО не шири цивилизацијске вред-
ности, већ хаос, покорност, неслободу.

НАТО је реликт хладног рата, за чије
постојање не постоје цивилизацијски оправда-
ни разлози. Као творевина прошлости која
данас тежи да силом одржи униполарни
поредак, да терет светске кризе превали на
леђа земаља богатих енергентима и стратеш-
ким минералима, НАТО је постао кочница
историјски неминовном тренду ка мултипола-
ризацији и демократизацији међународних
односа. Таква „мисија” представља извор
великих опасности по светски мир и безбед-
ност. Ранији „трећи свет” БРИКС, Шангајски
савез, Група 20, ПНЗ) не мири се са неоколо-
нијалним, експлоататорским и и другим хије-
рархијски постављеним доктринама. Отпор
политици силе расте корак по корак, али
незадрживо. Штета што Европа у томе заостаје,
што имитира Великог брата. Њен избор, њене
последице.

Чланство Србије у НАТО захтевало би
убрзану примену стандарда НАТО у техници,
наоружању и војној инфраструктури, што би
довело до повећања спољног дуга Србије за
више милијарди долара. Како је Србија са
спољним дугом од око 37 милијарди долара
већ одавно презадужена, то би је чланство у
НАТО дефинитивно увело у дужничко роп-
ство са несагледивим последицама по будућ-
ност народа.

Агресијом НАТО на Србију (СРЈ) 1999.
године, НАТО је и формално напустио одбрам-
бени и прихватио агресивни карактер. Уследиле
су интервенције и напади НАТО у Авганистану,
Ираку, Либији, Малију. Настављање ланца
интервенција говори да је НАТО себи присво-
јио право на глобални интервенционизам уз
кршење основних међународних правила, од
свог оснивачког акта, преко Повеље УН, до
Завршног документа из Хелсинкија.

Где год је интервенисао, НАТО је
остављао за собом хаос, економску и соци-
јалну беду, трајне међуетничке и међуконфе-
сионалне сукобе, сепаратизам, тероризам,
организовани криминал. НАТО ни на једној
тачки планете није довео до стабилности,
бољег живота, демократије или поштовања

основних људских права

Шта је НАТО оставио на Балкану и у
Европи након агресије против Србије (СРЈ)
1999? Прво, око 4.000 убијених и око 8.000
рањених, од чега су преко 2/3 цивили. Друго,
око 250.000 Срба и других неалбанаца проте-
раних у етничком чишћењу са Косова и
Метохије који, ни 14 година после агресије,
немају могућности да се слободно и безбедно
врате у своје домове; треће, касетне бомбе и
осиромашени уранијум који наставља да иза-
зива најопасније болести људи и деформитете
деце, односећи животе недужних људи; чет-
врто, осакаћену и понижену Србију којој је
силом одузета покрајина Косово и Метохија;
мафијашка назови-држава Косово, која оста-
је дугорочни извор нестабилности, тероризма и
организованог криминала у Европи; шесто,
милитаризацију Балкана и Европе где се
данас налази више страних војних база него у
време конфронтације два војна блока и
врхунца хладног рата.

Шест чланица Европске уније, нису чла-
нице НАТО пакта и то: Аустрија, Шведска,
Финска, Ирска, Малта и Кипар.

Србија није „острво у мору НАТО окру-
жења”. Македонија, Босна и Херцеговина и
Црна Гора, бар засад, нису чланице НАТО. А и
да јесу, зашто би Србија била у обавези да
буде у НАТО. Бивша Југославија је била окруже-
на, са истока, чланицама Варшавског, а са запа-
да и југа, чланицама НАТО пакта. Ипак, била је
неутрална, односно, несврстана, а уједно је из
блокаде изашла као земља са најбржим економ-
ским развојем у Европи, а у свету одмах после
Јапана. Напослетку, Швајцарска, и Аустрија су
окружене чланицама НАТО, па се не би рекло
да због своје неутралности имају штету, или
да су мање безбедне. Да се нису бориле за своју
неутралност, да се и данас, иако под снажним
притисцима, не боре, такав статус им нико не би
признавао и поштовао.

Полазећи од непристрасног вредновања
својих историјских искустава, као и од разуме-
вања савремених трендова у европским и свет-
ским односима, без предубеђења и робовања
петооктобарској инерцији, за Србију је нај-
боља опција да остане неутрална, да учврш-
ћује своју неутралност, штавише, да неутрал-
ност подигне на ниво уставног принципа.
Тиме би Србија на најбољи начин дугорочно
заштитила своје интересе, осигурала извесну
будућност и испоштовала демократску вољу
преко две трећине својих грађана.

NSPM, 12.12.2013. Живадин ЈовановиÊ
(Podvukla - Iskra)

(Аутор је председник Београдског форума за
свет равноправних) 

са Приштином - којим је прибављена спољнопо-
литичка (тачније, западна) подршка - и хапшење
Мирослава Мишковића, чиме је власт стекла реј-
тинг и капацитет да оно прво реализује. Али ни
једно ни друго не би могло бити довољно ефикас-
но одрађено без фрапантне медијске контроле,
цензуре и аутоцензуре, о којој су све претходне
владајуће гарнитуре могле само да сањају. И, нарав-
но, без стране подршке која, зарад „косовског про-
греса”, затвара очи пред овим последњим и претпо-
следњим, или, у најбољем случају, тек благо скреће
пажњу на „неке неприхватљиве појаве” у медиј-
ској и правосудној сфери.     

Механизам Вучићеве владавине (јер о њему
се ради, сви остали су само привремени партнери и
сапутници) јесте у основи провидан, једноставан и
јасан - али због тога не и мање ефикасан. Најпре се
успостави (не)формална контрола над медијским
и безбедносним апаратом, а онда тако стечена
моћ употреби за јачање личног рејтинга и аутори-
тета у јавном мњењу. А онда тај рејтинг користи као
аргумент за стицање још више моћи. Али главни
стуб је ипак поменута спољна подршка, без које
ни оне првобитне контроле не би било.

Не треба заборавити да је и ДС-ов поли-
тички брод, уз све своје унутрашње проблеме,
поделе и сукобљене интересе, годинама деловао
моћно и суверено - све док се кретао по коорди-
натама и нотама западних амбасада и координа-
тора. Када је Тадић помислио да би можда могао и
сам, и да му успешно пацификовање СПС-а и ради-
кала даје кредит да, можда, не мора испунити баш
све што се од њега тражи, или не баш одмах,
напросто су га заобишли и склопили дил управо са
тим „мрачним снагама” из деведесетих чијем
повратку је он, наводно, стајао на путу.

И „мрачне снаге” су научиле лекцију. Кад је
тако лако низ воду пуштена тако важна и деценијска
аквизиција попут Бориса Тадића и Демократске
странке, они сами се подршци могу надати само
док захтеве испуњавају беспоговорно - као што
су у случају Косова и испуњавали.

(Узгред речено, изгледа да је лекцију научио
и Тадић, па тако за случају свог новог повратка
најављује (још) већу кооперативност и још тешњу
сарадњу да ЛДП-ом и осталим „проевропским” сна-
гама, а за своју злехуду судбину јавно оптужује Вука
Јеремића који га је „свађао са светом”.)     

И зато Вучић још увек не расписује ван-
редне изборе - иако то жарко жели и иако је
Србија, по многим параметрима, све ближа хаосу
и ванредном стању. Не расписује их не зато што
зна да је, као што му („тарабићевски”) скреће пажњу
Ивица Дачић, у Србији изгубио свако (Милошевић,
Коштуница, Тадић) ко је ишао на превремене
изборе, већ зато што зна да их је изгубио свако ко за
то расписивање није имао западну подршку или
макар одобрење. То је горка политичка поука, која
се ретко наглас изговара, али коју и те како добро
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Ако сам претходни текст почео констатаци-
јом да је то „била једна лоша недеља за евро-
атлантску империју и њене интересе широм света”,
овај би комотно могао да се зове „Империја узвраћа
ударац”. Не кажем да ће у томе и успети, борба је тек
почела, али треба се чувати еуфорије и површног
тријумфализма (типа „лако ћемо”) који нам се
много пута обио о главу. Уосталом, када сам једном,
у ову материју више него добро упућеном познани-
ку рекао да је, почетком радова на Јужном току,
Русија на Балкану „коначно добила једну рунду”,
забринуто је одговорио (мада мислим да мало пре-
терује) да је чак и та рунда под дебелим знаком
питања. „Пре бих рекао да је реч о добијеном загре-
вању”, каже.  

Било како било, одлука украјинске владе да
одложи потписивање споразума са Бриселом и да се
бар делимично окрене ка истоку изазвала је праву
политичку драму, немире и ескалацију насиља. Нема
дилеме да се на улицама Кијева ових дана приме-
њује стара империјална тактика „завади, па вла-
дај”. Али, исто тако, нема сумње да су земље попут
Украјине или Србије (а о бившој Југославији да и
не говоримо) одличан материјал за упражњавање
ове древне и омиљене стратегије захваљујући којој
је стари Рим вековима владао светом.

Можда једино позитивно у читавој ствари
јесте то што су маске прилично попадале и што се
показало да се иза насмешеног лица и „меке”
евро-моћи крију старе амбиције и стари ресенти-
мани. И при томе не мислим само на Немачку, на
коју, с разлогом, најпре помислимо када се помене
историјски ревизионизам и историјски комплекси.
Поред Берлина ту су и Пољска (нарочито активна
у украјинском случају), Румунија, Мађарска,
Хрватска (која ће - зар ико ту може имати трунку
сумње? - бити посебно заинтересована за нашу
„европску будућност”). Укратко, свако, у мери своје
тежине и свог утицаја, коме се пружи прилика да
испод скута „Великог брата” оствари нешто од
сопствених геополитичких планова, амбиција и
фрустрација.  

Показало се да иако Брисел, реално, нема
много тога конкретног да понуди новим земљама-
кандидатима, има довољно капацитета да загорча
живот њиховим недовољно ЕУ-ентузијастичним
властима. Зато се, сигуран сам, догађаји у Кијеву са
посебном пажњом прате у Немањиној улици у
Београду. Јер танка је линија која дели ЕУ-одли-
каша и миљеника, у једном моменту, од ЕУ-
отпадника, у другом. Довољан је само један
„погрешан корак”. А онда се све мења и све долази у
питање.

Актуелна влада у Београду, додуше, засад
није направила ниједан погрешан корак у том
смислу (рекао бих - нажалост!) и зато делује ста-
билно, упркос катастрофалним резултатима у
готово свим областима. Јер, збиља, шта су успеси
(и „успеси”) српске власти и темељи њене привид-
не чврстине у овом тренутку? Бриселски споразум

Империја узвраћа ударац u Ukrajini?
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PolitiËka situacija u Evropi postaje sve
napetija. Veliki Brat igra na posledwu kartu.
Ukrajinu. Propali projekat EU vampirski traæi
novu ærtvu. Wih graani Ukrajine uopπte ne zani-
maju. O wima misle sve najgore. Kao i o svim
Slovenima. Koji su za wih niæa rasa. Koju treba
pokoriti, eksplatisati, opqaËkati, zatvoriti i,
na kraju, ako ne budu kooperativni, sve pobiti. Za
posledwih 150 godina pobijeno je preko 100 mi-
liona Slovena. U sukobu civilizacija u Evropi,
Sloveni su ærtve.

Krstaπi nemaju milosti. Familiji treba
novo krizno æariπte. PoËiwe odmeravawe snaga.
Napisao sam pre nekoliko godina da Êe Ukrajina
biti prekretnica. Danas je ona doπla na dnevni
red. To je bilo i za oËekivawe. Ne trebamo da se
Ëudimo. Æivimo u svetu uruπavawa Imperije u ras-
trojstvu i buewu novih imperija. Proces je nezaus-
tavqiv. Pitawe je samo koja Êe biti cena
uspostavqawa nove evropske ravnoteæe.

Sirija krvavo plaÊa sukob velikih sila.
Libija je puπtena niz vodu. Arapi su podeqeni,
zavaeni i u stalnom sukobu. Razlog? Opasno je da
doe do udruæivawa starih arapskih civilizacija.
To moæe biti zarazan primer za Afriku. Gadafiji
nije shvatio da se zamerio Familiji. Prevaziπao je
dozvoqeno politiku. Familija ga je linËovala.
Snimci wegovog linËovawa su namerno puπteni u
svet. To je opomena svima koji ne sluπaju. Koji se
bune. Koji su nepokoni. Veliki Brat traæi ropsku
posluπnost.

Prekretnica je bila sukob oko Sirije.
Putin je, napokon, pokazao snagu Rusije. Zaπkripao
je zubima, pripremio flotu i sitem S-300. To je
bilo dovoqno da se Veliki Brat uozbiqi i da
pseÊi podvije rep. Silexijama je trebalo odgo-
voriti jezikom sile. To je jedini jezik koji oni
razumeju. Tako se Rusija vratila na svetsku pozor-
nicu. Prva runda je dobijena.

Sada je poËela druga runda u Ukrajini.
Veliki Brat je poËeo ponovo arogantno i napadno.
Folira. Niπta nisu nauËili iz prve runde.
Pokuπavaju na foru da pobede. Koriste se istim
sredstvima za programirano ruπewe totalitarnih
reæima. Laæno carstvo slobode i blagostawa EU
izvuklo je zavedene graane na ulice. PlaÊeni
otporaπi rade svoj posao. Devojka se skida gola i
piπe po golim grudima transparent jer je to sve
uigrano u revolucionarnim kampovima. Pare nisu
problem. Sve Êe to Ukrajina morati da plati, kada
se uspostavi okupaciona vlast birokrata iz
Brisela.

Srbija je proπla kroz ovu prevaru. Onih 72
miliona dolara, koju je Veliki Brat uloæio u DOS,
da bi te jawiËare doveli na vlast, vratili su se
kroz 94 milijarde dolara spoqno-trgovinskog
deficita. Kada tome dodamo ostale investicione
pqaËke, onda moæemo da zakquËimo da je Veliki

Brat zaradio u trinaest godina na Srbiji preko
1350 puta viπe nego πto je uloæio. Taj neokoloni-
jalizam je prava slika evroatlantskih inegracija u
koje je uvuËena silovana Srbija.

Ukrajinci treba neπto da nauËe iz tragedi-
je Srbije. Moraju da budu mudri i proraËunati. Ne
smeju da ponove naπe greπke. Dobro poznajem
Ëitavu Ukrajinu, jer sam tamo sedam godina imao
firmu i proπao sam Ëitavu dræavu. Ukrajinci su
jako kulturan i gostoqubiv narod. SliËni nama.
Zato se plaπim da Êe napraviti velike greπke. Moj
najomiqeniji Ukrajinac je genijalni   Gogoq! Koji je
sahrawen u Moskvi. ProËitajte Gogoqeve putopise
o Evropi. Sve Êe vam biti jasno.

GeopolitiËka situacija u Evropi je danas,
takoe, vrlo jasna. RastuÊa Ruska Imperija ne sme
da dozvoli poraz u Ukrajini. Posle prve runde, to
bi bilo zaista neodgovorno. Rusiji treba pobeda u
Ukrajini i podvlaËewe crte. Oni su pustili da EU
u svoj tamni vilajet uvuËe Rumuniju i Bugarsku,
mada nijedna od wih nema nikakve osnove da bude
Ëlanica EU. Ali, Veliki Brat je hteo da bude πto
bliæi ruskom medvedu, koji je dremao i nije vodio
raËuna πta se oko wega deπava. Kada se medved
probudio, shvatio je koliko se blizu NATO rakete
nalaze oko wega. Ukoliko bi izgubio i Ukrajinu, to
bi mu napravilo velike probleme, jer bi se naπao
zatvoren u logorskoj æici.

Posebno je problematiËno to πto u Ukrajini
æivi preko 10 miliona Rusa, koji neÊe ostati
ravnoduπni na udaqavawe Ukrajine od Rusije.
Wihovo nezadovoqstvo pomaæe Rusiji da ËvrπÊe
brani svoje pozicije u Ukrajini. Rusija neÊe
dozvoliti da izgubi Ukrajinu. Rusija Êe iÊi do
kraja, makar se Ukrajina podelila dolinom
Dwepra.
�

©ta je interes Ukrajine? Ulazak u
bankrotiranu EU, koja nudi nekih 680 miliona evra
povoqnih kredita i dodatne finansijske stimu-
lacije od preko 300 miliona evra, sve u svemu jedva
jednu milijardu evra, gubitak samostalnosti i
rasprodaju dræave ili evroazijski savez sa
Rusijom, koja joj nudi nacionalnu samostalnost,
energetsku sigurnost i preko pedeset milijardi
evra podrπke u narednim godinama?

Ukrajinci moraju o tome sami da odluËe.
Vaæno je samo da ne nasedaju na izreæirani sce-
nario Velikog Brata.

©ta bi bilo najboqe za Ukrajinu?
Miπqewa sam, da je najboqe za Ukrajinu da bude
nezavisna i suverena dræava, koja sarauje sa EU i
koja je pristupni Ëlan evroazijskie unije. Zato
strasti treba smiriti i krenuti da se razgovara na
ovoj platformi. Meutim, briselski huπkaËi nas-
tavqaju da sprovode svoj pakleni plan. HoÊe da 

(Kraj na str. 6/2)
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Revizionizam u savremenoj srpskoj kwiæevnosti  (176)

SLOBODAN VUKSANOVI∆,  PRE∆UTANE
PESME I PRE∆UTANA KWIÆEVNOST

kwiæevnost (2). U woj on ponavqa primere i svoje
stavove o srpskim pesnicima iz ranije kwige, ali
se u novoj kwizi najviπe bavi srpskom
kwiæevnoπÊu u Rumuniji. Tu su opet pesnici
pomenuti gore. Oni su prikazani sa izvesnim
izmenama i dodacima. Noviji pesnici koji su
sazrevali u rasponu dve kwige viπe su za-
stupqeni. Biografski podaci i kritiËke
primedbe o pojedinim pesnicima analizirani su
podrobno u uvodu u svako poglavqe. Sve u svemu,
srpsko pesniπtvo predstavqeno je u boji i obimu
koje zasluæuje.

NajvеÊi deo druge antologije bavi se i
pisawem srpske kwiæevnosti u Rumuniji  i, mawe,
u Maarskoj, posle 1945. godine. VuksanoviÊ ne
podvlaËi veÊe razlike izmeu srpskog pesniπtva
u svetu i onog u Rumuniji, ali on ipak tvrdi da je
potowa kwiæevnost naslowena stvarnosti viπe
nego ranija prosto zato πto su „rumunski” pesnici
mlaeg doba. Zato, „Ako emigrantsku poeziju (πto
je odomaÊen ali ne i precizan pojam) i odlikuje
neobiËan put u oba pravca, odnosno dijalog sa
novom stvarnoπÊu i zaviËajnoπÊu - buduÊe
istraπivaËe oËekuje imperativni zahtev: otkri-
vawe svih vrednosti malo poznatog pesniËkog i
pripovedaËkog arhipelaga. U tom smislu ova sin-
teza duguje, podjednako, i estetskim i etiËkim
naËelima.”(9) 

Po svoj prilici, na pomolu su duæe studi-
je. Problem iseqeniπtva  primeÊuje se i u
kwiæevnosti, ne samo u drugim sferama druπtva.
Druga razlika ogleda se u duæim analizama ove
poezije i  ËeπÊim citatitama iz pesama u wima,
kao i brojnijim biografskim i bibliografskim
podacima. 

Osvrt se moæe zakquËiti citatom
dirqivih strofa  Milana M. PetroviÊa u sonetu
„Srbijo” (39):

Od we Êeπ Ëuti, o Srbijo draga,
Kako se tebi peva s tueg traga,
Sa tueg praga, iz tueg gnezda,

.
I znaÊeπ, dok me ne pogrebu,
VeËeri svake po celome nebu,
Piπem ti ime slovima od zvezda. 

Vasa MihailoviÊ
----------------------------------------
1 Slobodan VuksanoviÊ, PreÊutane pesme (Gorwi
Milanovac: DeËje novine). 169 str.

2 Slobodan VuksanoviÊ, PreÊutana kwiæevnost
(Beograd: Udruæewe kwiæevnika Srbije, 2002),
283 str. 

Brojevi stranica citata iz ovih kwiga
naznaËeni su u tekstu.

Pre izvesnog vremena pojavila se
antologija pesama pesnika u rasejawu pod
naslovom PreÊutane pesme (1) sa podnaslovom
Savremeni srpski pesnici u iseqeniπtvu. Wu je
priredio u svojoj ranoj akademskoj karijeri
Slobodan VuksanoviÊ. On je kasnije pisao dosta o
srpskoj kwiæievnosti u rasejawu. Antologija
sadræi pesme poznatih pesnika raznih generacija,
koje su æiveli i stvarali van Srbije, najviπe u
Americi ali i drugde. Zastupqeni su, sa dve do
Ëetiri pesme, ratni zarobqenici, Ëetnici,
qotiÊevci ili naprosto protivnici komunizma,
kao i mlai pesnici. Meu poznatijim pesnicima
su, hronoloπki, Niko MiroπeviÊ Sorgo, Boæidar
PuriÊ Dragoslav DragutinoviÊ, Milan P.
PetroviÊ, D. RajkoviÊ, Veqko BojiÊ, Vukadin
Kecan, Rastko StaniπiÊ, Sava JankoviÊ, Mateja
MatejiÊ, Vasa MihailoviÊ, kao i mlai pesnici
»arls SimiÊ, –ore NikoliÊ, Katarina KostiÊ,
Slavomir GvozdenoviÊ i mnogi drugi. 

Pesme su propraÊene kratkom biografijom,
bez okoliπewa ko su bili i πta su radili.  Ovo je
prva prilika da se pojave kao celina u Srbiji
pesnici koji su godinama tretirani ili kao
neprijateqi komunistiËkog reæima ili kao da
nisu uopπte postojali. Kao takvi, neki pesnicn
mogu izlazak ove antologije da smatraju sim-
boliËnim povratkom u otaxbinu.

Petar CvetkoviÊ piπe u predgovoru, ta
„poezija, nastala u dijaspori, prostoru i vremenu
qudskih kriza, u neobiËnim okolnostima, s druge
strane okeana u razliËitim delovima sveta,
imala je posebnu upornost, pre svega, zato πto je
nosila u sebi postojanost da kaæe ono πto tamo,
odakle je krenula, nije mogla... Nastale u najveÊem
broju da bi oËuvale kolektivnu sliku potonule
kraqevine, ove pesme su napisane sa moralnim
znakom na prvom  mestu. Zato su pre svega doku-
ment o stradawu generacija koje su izmakle
puπËanom zrnu, al i onih koje su ostale na rodnom
tlu.”(5, 8) Na tim principima zasniva se naËin
izbora i ureewa ovo antologije. 

©to je najvaænije, VuksanoviÊ veli da „ne
postoji emigrantska ili iseqeniËka  poezija veÊ
samo zagraniËna ili poezija u dijaspori.”(12) A
vodeÊi kwiæevni kritiËar »edomir MirkoviÊ
jasno tvrdi, „bez ukquËivawa ovog segmenta srp-
skog stvaralaπtva u ukupnu duhovnost niti Êemo
imati potpunu sliku o svojoj kulturi, niti naπa
kultura moæe da ima pravo  na oseÊawe punog
legimiteta... Slobodan VuksanoviÊ je upravo
omoguÊio da poetski deo naπe duhovnosti izvan
granica dobije zasluæno mesto.”(181)

Ima joπ jedna kwiga Slobodana
VuksanoviÊa na sliËnu temu, PreÊutana



Iskra 1. januar 2014. Iskra 1. januar 2014.  330

Srbija posle `Juænog toka` i otkaza Ukrajine EU...

Izmeu ruskog ËekiÊa i zapadnog nakovwa
Srbija je u koalicionom sporazumu vlada-

juÊe nemaËke garniture kancelarke Angele Merkel
pomenuta u jednom vrlo restriktivnom okviru, koji
ne nagoveπtava da bismo u dogledno vreme mogli
da oËekujemo neko veliko pribliæavawe EU. 

Nasuprot tome, svedoci smo da je zavarena
prva cev ruskog gasovoda Juæni tok u Srbiji. Uz to,
Kina je namenila 10 milijardi dolara centralnoj i
istoËnoj Evropi, od kojih Êe najviπe otiÊi upravo
Zapadnom Balkanu, koji stoji u redu za Ëlanstvo u
Uniji, a ne dræavama Ëlanicama EU, jer imaju
briselska ograniËewa - naveo je u intervjuu
„Dnevniku” profesor Fakulteta politiËkih nauka
u Beogradu dr Predrag SimiÊ, inaËe naπ
nekadaπwi ambasador u Parizu.

- Moskva poruËuje da za Srbiju i zemqe
Zapadnog Balkana EU nije jedina alternativa, i
najavquje da Êe za godinu - dve zvaniËno biti
osnovana evro-azijska unija o kojoj je predsednik
Vladimir Putin govorio u predizbornoj kampawi.
Ubrzo Êemo se naÊi pred dilemom evropska ili
evro-azijska unija, ili kako ostati negde izmeu,
ako su i jedna i druga strana u ovom trenutku
spremne da posegnu za svim sredstvima ne bi li
ostvarili svoje ciqeve - kaæe SimiÊ i upozorava
na to da se Srbija trenutno nalazi „izmeu ruskog
ËekiÊa i zapadnog nakovwa”, te da nas od Ëlanstva
u EU ne dele godine, veÊ decenije.

Veliku polemiku je izazvalo je istupawe
ruskog ambasadora u Beogradu »epurina oko odnosa
Srbije i NATO?

- Na taj naËin govora nauËili smo se joπ za
vreme predhodnog ruskog ambasadora Aleksandra
Konuzina, ali je wegov naslednik ambasador
Aleksadndar »epurin za godinu i po dana mandata
bio mnogo diskretniji, pa nas je sada zatekao.
Mislim da je zapravo veÊ bilo nagoveπtaja da Êe do
takve reakcije doÊi. Kada je na jednoj TV krenuo
serijal o prodaji NIS-a Rusima, uz sve dileme koje
su pratile taj aranæman, te otvorene priËe o ugo-
voru za „Juæni tok” i nekim nejasnoÊama u wemu,
bilo je samo pitawe vremena kada Êe predstavnik
Rusije istupiti u javnosti.

Uporedo s tim bili smo svedoci sporova i
unutar same Vlade Srbije, najviπih funkcionera i
direktora „resornih” javnih preduzeÊa, gde su se
mogli videti ne samo razliËiti pristupi, veÊ i
interesi. To je sve nedavno energiËnom akcijom
ruske strane preseËeno; najpre intervjuom
ambasadora »epurina, pa posetom Moskvi predsed-
nika dræave Tomislava NikoliÊa gde je razgovarao
sa predsednikom Vladimirom Putinom. Sa tog
samita stigla je i neoËekivana poruka da srpska
vlada nije dobro radila i tako su preseËeni svi
sporovi izmeu liËnosti u zemqi. KonaËno,
sveËano su otpoËeli radovi na gasovodu „Juæni
tok”, i sve prisutne dileme skinute su s dnevnog
reda. To je ugao koji se vidi iz Srbije.

Koji je drugi pogled?
- Ako se sve to stavi u kontekst koji se

upravo ovih dana moæe pratiti izmeu Rusije i EU,
od Ukrajine, preko Jermenije, pa do sporazuma
Amerike i Irana i reπewa sirijske krize, moæemo
videti da je tu Srbija deo mnogo veÊe probe, koja se
zbiva u mnogo πirim okvirima i koja oËigledno
izlazi iz domena normalnog, uobiËajenog. Mislim
da se deπava jedna velika promena odnosa snaga, te
da je Srbija tu moæda svojom, a moæda i tuom
voqom, dobila odreeno mesto. Jer, poruka Rusije
je jasna: ona ne æeli Srbiju u NATO, kao πto ne
æeli ni jednu novu Ëlanicu te alijanse iz istoËne
Evrope. I spremna je da to i takvo opredeqewe
podræi i finansijski, putem investicija,
finasirawa „Juænog toka”, kredita koji je veÊ dala
i koji je nagovestila.

Proπle nedeqe smo imali prilike da
vidimo i ono πto su zapadni listovi nazvali
„desantom crvenih kineskih kapitalista na cen-
tralnu i istoËnu Evropu”. U tome smo i mi imali
svoj deo kroz nagoveπtaj znaËajnih kineskih inves-
ticija u Srbiji. Ëini mi se da je u ovom trenutku
Zapad na potezu: kako Êe reagovati na „ofanzivu”
Rusije, a zatim i Kine.

Premijer Ivica DaËiÊ izjavio je nedavno da
je Zapad zapravo gurnuo Srbiju ka Rusiji?

- To je izjava koju smo Ëesto sluπali, ali
ona izaziva veliko podozrewe i nezadovoqstvo na
Zapadu. Do javnosti su veÊ doprle vesti da je pre-
mijerova poruka dosta uznemirila zapadne
ambasadora u Beogradu, pa je u sledeÊem nastupu iz
Bukureπta on bio neπto oprezniji i za Ëitavu ton-
sku lestvicu blaæi. No, u ovom trenutku poËiwemo
da sluπamo i veoma oπtre reakcije druge strane,
poËev od nemaËke kancelarke Angele Merkel koja
upozorava Putina reËima „da li zna da je hladni
rat zavrπen”. Videli smo i reakcije predsednika
Evropske komisije Æozea Manuela Barozoa, a
oËekuje se i ona Vaπingtona, tako da Êe ovo biti
poËetak jednog veoma komplikovanog i priliËno
uzbudqivog procesa.

Usred Ëega se to Srbija naπla, pa da su tu i
Ukrajina, iranski dogovor i sirijska kriza?

- Izmeu ruskog ËekiÊa i zapadnog nakovwa.
U ovom trenutku izgleda da su definitivno Rusija
i Kina krenule u neku vrstu ofanzive i da se
oËigledno pomerio taj tas na vagi. To smo najboqe
videli proπle nedeqe u odluci ukrajinskog par-
lamenta koji je godinama pregovarao o slobodnoj
trgovini sa EU, da bi u posledwem trenutku odus-
tao, a neπto sliËno je pre toga uradila i Jermenija.
Mislim da i izjava premijera DaËiÊa govori o
nekakvom preovlaujuÊem raspoloæewu u Srbiji da
je Zapad nama postavio jako visoke uslove, da je
Srbija mnogo ispunila, a da ni izbliza nije dobila
za uzvrat. Zapravo, otvarawe pregovora Srbije sa
EU ne znaËi da je naπa zemqa bliæa Ëlanstvu, jer
je oËigledno da Êe taj proces dugo trajati...

Dnevnik, 1.12.2013.                  Dragan MilivojeviÊ
(Podvukla - Iskra)  

58. ME –UNARODNI SAJAM KWIGA 
U BEOGRADU

Ovogodiπwi meunarodni sajam kwiga u
Beogradu, inaËe 58. po redu, odræavao se od 20. do
27. oktobra u halama 1, 2 i 4 Beogradskog sajma. 

PoËasni gost, ili kako to volimo da kaæe-
mo - gost domaÊin, ove godine je bila dræava
Poqska. Specijalna goπÊa, Olga TorkaËuk i
domaÊi pisac za decu, Qubivoje RπumoviÊ su
sveËano otvorili ''Najmasovniji kulturni dogaaj
na Balkanu'' u nedequ 20. oktobra u 18.00 Ëasova. 

Ovogodiπwi slogan ''Prostori slobode'' je
potakao na razmiπqawe veÊi deo posetilaca ove
manifestacije, istovremeno podseÊajuÊi na slo-
bodu, koju nam na sebi svojstven naËin, kwige daju.
442 izlagaËa iz Srbije i 48 iz inostranstva uz
specijalni ''DeËji paviqon'', koji predstavqa
izvesnu novinu, omoguÊili su posetiocima, kao i
brojnim piscima, da u potpunosti uæivaju u
ponuenim izdawima. Ove godine na Sajmu je
obeleæeno i 120 godina od roewa Miloπa
Crwanskog. Pisci iz Srbije, Poqske, Britanije,
Francuske, NemaËke, Italije, Republike Srpske,
Rusije, Belgije, u mnogome su doprineli da ova kul-
turna svetkovina bude pravi praznik, qubiteqa
pisane reËi.

Od izdavaËa, koji su imali najboqu posetu
na svojim πtandovima, trebalo bi izdvojiti
Vulkan, Lagunu, Novosti, Klio, kao i Bernar,
izdavaËku kuÊu, koju smo i prethodnih godina
pomiwali po zaista vrednim naslovima, posebno
iz mawe poznate ruske kwiæevnosti, ali i autori-
ma poput »estertona, ili Selme Lagerlof, prve
æene dobitnice Nobelove nagrade za kwiæevnost.

Naravno i ovaj izveπtaj sa sajma koji
prireujemo za naπe Ëitaoce, posebno Êemo
posvetiti pravoslavnom izdavaπtvu, a naroËito
novim kwigama koje je priredila Zaduæbina mana-
stira Hilandara sa svojim saradnicima.

TreÊi tom kapitalnog dela o Serafimu
Rouzu ''Æitije i delo'' se pojavio na otvarawu
Sajma i zaista oduπevqeno doËekan meu naπom
ËitalaËkom publikom.

''Sveti car Konstantin i Milanski edikt''
je obzirom na proslavu 1700 godina od Milanskog
edikta, takoe privukao znatnu paæwu posetilaca
πtanda Carske lavre manastira Hilandara.

''Osma kazivawa o Svetoj Gori'' su zbornik
tekstova, koji je naπim Ëitaocima poznat, jer su
veÊ imali prilike da Ëitaju prethodna kazivawa,
a u ovom, osmom kazivawu, izuzetno je zanimqivo
kazivawe, taËnije detaqno obrazlagawe nepri-
sustva æena u ''Baπti Presvete Bogorodice''.

''Ekoloπke teme'' episkopa Jovana PuriÊa

su svakako neπto neobiËno u naπem izdavaπtvu i
stoga vredno paæwe.

''Sveti Grigorije Palama i isihastiËka
duhovnost'' od protojereja Jovana Majendorfa je
naslov, koji nismo sluËajno izabrali za kraj opusa
hilandarskog izdavaπtva ove godine. Jako puno
mladih qudi, koji su u veri æudi za ovakvim
naslovima, æeqni su da saznaju πto viπe o umno
srdaËnoj molitvi, kao i naËin i moguÊnost kako da
je upraæwavaju. Uz podseÊawe da je za takvu
molitvu potreban i blagoslov vaπeg sveπtenika,
ili duhovnika, preporuËujemo ovu kwigu, kao pravi
biser iz ove oblasti.

Znate i sami da je joπ uvek u toku velika
obnova carske lavre, manastira Hilandara, te je
iz tih razloga ove godine izostalo neπto novo u
ediciji ,,Hilandarski putokazi''; napomenuÊemo
samo da je obnovqen tiraæ za nekoliko najpoz-
natijih naslova ove edicije.

Ostali pravoslavni izdavaËi, poput
Obraza SvetaËkog, Besede, IstoËnika, Pravo-
slavca, su takoe dopunili svoje izdavaπtvo sa
par novih naslova, ali su uglavnom viπe radili na
obnovi tiraæa najpoznatijih i najtraæenijih
kwiga, poput ''Dnevnika'' Aleksandra ©memana,
''Nesveti a sveti'' arhimandrita Tihona, ''Æivot
za cara'', istinu o RaspuÊinu, a obnovqeno je i
popularno izdawe predivnog romana, Milana
MiletiÊa o Svetom Savi i Svetom Simeonu - ''Iz-
vori'', koje je posledwi put priredila upravo
Zaduæbina manastira Hilandara, a sada manastir
Slanci.

Ovo su samo neki od najËeπÊe Ëitanih
kwiga u pravoslavnom izdavaπtvu, a verujem da
Ëitaoci Iskre budno prate i ostale naslove, koji
su im dragi i da znaju naËin, kako da do ovih
naslova dou.

O poseti ovogodiπwem Sajmu kwiga se
zaista puno govorilo i podaci kaæu da je bila
najveÊa do sada, ali je takoe evidentno, da je pro-
daja kwiga bila znatno ispod proseka ovih godina.
Cene kwiga su svakako mawe uticale na to od
oËigledne Ëiwenice da ekonomska kriza joπ kako
pogaa qubiteqe kwiga.

SledeÊe godine, 2014. gost domaÊin, ili
poËasni gost biÊe Kina, a za 2015. jubilarni 60.
Sajam kwiga predvieno je da specijalni gost i
poËasni domaÊin bude Indija.

Prostori slobode, koju nam kwige pruæaju
su otvoreni i trasirani za sve one, koji tu vrstu
umetnosti vole, a na nama je da i buduÊim poko-
qewima prenesemo qubav prema pisanoj reËi.

Zoran T. AxiÊ
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Druga oranxasta..

Збигњев Бжежински о Украјини

За њега знамо да је био незамењиви без-
бедносни саветник свих САД председника у зад-
њих 40-50 година. Како је пак безбедност за САД
приоритетна грана власти, јер чува САД геостра-
тешке интересе (назовимо је због тога `безбед-
ност`, мала је мистерија како је, мада САД држав-
љанин (али ипак Пољак) Бжежински могао да
добије тако високу позицију у САД безбедности.

Постаје јасно како, ако се изнесе његова
безбедносна теорија која је иначе врло кратка:
Русија без Украјине губи цео свој геостратешки
статус. Русија постаје - рекли би сад на то
Американци - другоразредна сила а не „парт-
нер” (САД) у двополарнoм геостратешкoм систе-
му моћи у свету (САД и Русија) - иначе две вели-
ке Путинове жеље (partnerstvo sa SAD i Ukrajina
u Carinskoj uniji), односно само-oбмане.     

Украјинско окружење поспешује кризу

Али поред rusofobije  има и других фак-
тора који поспешују украјинску кризу. На првом
месту ту је нескривена жеља готово целокупног
окружења Украјине да се окористе њоме, јер је
она увек словила за „трусно подручје”, и као
таква подложна распаду. Самo Пољска би тако
задобила добар део Украјине. 

Већ и сама асоцијација са ЕУ води к томе.
Кроз ЕУ сви ваши (ukrajinski) финансијски, трго-
вачки, царински проблемки биће решени -
„срећа” вам је, дакле, на дохвату само ако ви то
зажелите; никако се у тој пропаганди, међутим,
не говори откуд и због чега мораторијум на
ширење ЕУ. Зашто? Просто, јер „среће” нема ни у
самој ЕУ.

Самопромоција Бриселске бирократије

Oвде би требало споменути како двоји-
ца ЕУ врхунских бирократа Хозе Мануел Барозо,
председник Европске комисије и Штефан Филе
(међу српским еуро-ентуизастима драг и врло
познат) комесар за проширење, подгревају укра-
јинску кризу за личну промоцију. Обојици 2015.
истиче мандат. Ако, мећутим, реше украјинску
кризу по рецепту „Источно партнерство”, тј.
Украјина у ЕУ и за стално одвојена од Русије - а
то је огроман али и једини „успех” ЕУ - њихови
бирократски мандати су не само осигурани, већ
су и изгледи за нове и боље позиције у ЕУ знатно
оснажене.

Територијална потраживања

Мада Мађарска нема заједничку границу
са Украјином, она ипак садашњом украјинском
кризом претендује на део Украјине. Зашто и
како? Док је постојала Аустро-Угарска, један се
њен део као клин забио у украјинску окупирану
територију. Дугом окупацијом и мађарењем, по
њиховим статистикама, 12% украјинског станов-

ниπtva се данас осећају Мађарима.
И Румуни имају своја територијална

потраживања, али она су двоструке нарави. Једна
су уперена према Русији, а друга су због
Украјине.  Тачно је да је већина становништва
Молдавије румунског порекла, али јесте и један
добар део, вероватно 40-45%, руског порекла,
јер Молдавија никад није била самостална држа-
ва, већ је тек сада, разбијањем СССР-а, тo поста-
ла. А румунска територијална потраживања
према Украјини нису мала. Захтева се анексија
целе украјинске црноморске приобалне терито-
рије скоро до Одесе и Крима. 

Џон Кери у Молдавији због вина!?

Државни секретар САД, Џон Кери, још
увек оптерећен хладно-ратовском психологи-
јом,  ових је баш дана, на запрепашћење свих
објективних критичара и аналитичара - јер
кључала је у највећем јеку украјинска криза -
боравио у Молдавији.  Navodno, да демонстрира
какo Русија, отказом увоза молдaвског вина - а
она је до сада била главни његов увозник, има
према Молдавији сумњиве намере у смислу њене
независности, тe евентуално tako постала поново
руска колонија. Био је Кери на молдавској ТВ, па
да би своју тврдњу поткрепио, театрално је пред
гледалиштем испио чашу молдавског вина. Оно
штo Кери није демонстрирао, била је немушта
порука Русији: као што сам дошао у Кишињев
(престоница Молдавије) да спасем молдавско
вино, тако ћу доћи и у Кијев да zaπtitim
Украјину од будућих ваших насртаја на њену
слободу.

*
Сво украјинско окружење, у већој или

мањој мери, aкo би му se ukazala могућност да то
учини, радо би учествовало у распарчавању њене
територије. Таква намера није стигла једино од
Русије (iako treÊinu stanovniπtva Ukrajine na
wenom istoku Ëine Rusi), мада се она, изгледа баш
због тога, највише оптужује. Путин јесте позвао
сваког заинтересованог да се прикључи евроази-
јскоj Царинској унији, али као celosna држава,
па и Украјину. Није желео да јој ускрати ни
државност, ни суверенитет.

Н. Љотић
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НОВЕ КЊИГЕ ВАСЕ МИХАИЛОВИЋА
Година 2013 била је веома плодна за Васу Михаиловића.

Објавио је три нове књигe: Изабране песме, Haiku Garden и� The
Lexicon of Serbian-American  Writers. Прва књига садржи избор из пес-
ништва Васе Михаиловића, друга избор Васине хаику поезије на
енглеском, а трећа речник писаца који су писали на српском или
на енглеском језику у Сједињеним Америчким Државама.
Изабране песме је антологија песама приређена самим аутором,
који је изабрао сто шездесет песама из једанаест књига песама
објављених у току од педесет година. Друга садржи двеста деве-
дест песмица објављених у часописима. У трећој књизи сакупљено
је око две стотине биографија писаца који су писали на српском
или на енглеском. Разлог што има толико наведених песама и
писаца је у томе што оне покривају више од једног и по века.

Изабране песме су избор песама у прози, које се сматрају
пасторчадима у свакој књижевности, оне које по његовом мишље-
њу мање-више одскачу од осталих стотина. Сем тога, оне у вели-
ком броју нису биле доступне читаоцима у Србији. Ваљда ће то
допринети да се добије ауторова права књижевна слика. Збирка је
подељена на неколико делова. Они такође осветљује главне пред-
мете његовог интересовања. У почетку Михаиловић изражава
дубоко поштовање древних српских манастира, ''царских лаври'',
како их он зове. Он такође показује топлину односа у породици и
међусобну љубав. Затим успомене које га везују за радни крај
током целог живота. Не изостају акварели лепоте природе. Најзад,
ту је и највћи део песама о свакодневним појавама свачијег живо-
та. Ко год живи под пријатним бременом своје младости и зрелог
доба биће дарован овде великим задовољством сећања, туђој али
и својој.

Књига хаику песама, такође пасторчади књижевности,
говори о сличним темама и расположењима, само што се махом
појављује у три стиха, са поделом на пет-седам-пет слогова.У
њима песник изражава свој однос према природи и један према
другом. У нас су писали песме у прози Јован Дучић, Милош
Црњански, Десанка Максимовић и Иво Андрић. Данас се све више
упражњава у нашој књижевности. Овог аутора највише је инспири-
сао Јован Дучић. Васа је писао песме у прози на српском и енгле-
ском. Цела ова мала збирка преведена је на енглески. 

Лексикон српско-америчких писаца једини је те врсте свуг-
де. Писци су писали на српском или енглеском, у свим пољима, не
само у прози и поезији. Речник пружа кратку биографију од преко
двеста писаца, пропраћену једним примером њиховог писања.
Књиге Васе Михаиловића су још један допринос српској књижев-
ности у расејању, али и у самој Србији.

Iskra



Onaj koji bi rekao da politika, po
pravilu,  nema veze sa ËestitoπÊu i
posle toga mirno spava neka zna da
je najnebriæqiviji domaÊin i naj-
bezduπniji otac  koji  se moæe
zamisliti.

Narod je oseÊawem, navikama, izre-
kama, vezan za zakon...  Naπ je zakon
vrlo kratak, ali zato vrlo veliki. On
ima samo tri principa: domaÊinstvo,
Ëojstvo i junaπtvo. To je zakon naπeg
naroda!

God. LXV 1. januar 2014.

Uz otvorenu podrπku SAD, EU i Poqske, te teritorijalne pretenzije suseda...

DRUGA ORANXASTA REVOLUCIJA 
U UKRAJINI

У вези Украјине, ништа ново; све је већ
виђено у самој Украјини али и у Србији, Грузији и
свуда где су ницале као печурке такозване „обо-
јене револуције”. Једина, можда, новина јесте
чињеница да су се САД овог пута сакриле али
само формално иза ЕУ. Кад се и ту, међутим, мало
оштрије фокусира, види се да „tech-kamp” (кова-
ница, која би требало да значи финансирање,
обучавање и снабдевање свим потребштинама
украјинске опозиције) налази у САД амбасади у
Кијеву, под диригеnтском палицом самог амба-
садора Џефрија Паџета. Као помоћници његови,
изгледа за специјалне намене, помињу се Мет
Берг и Адераде, два, „странца” (значи: нису особ-
ље амбасаде) али тамо слове као аташе за штам-
пу и његов заменик. Помало, дакле, кроз укра-
јинску кризу, могу се назрети обриси planirawa
сиријског скоро трогодишњег рата...

Догађање „револуције” у Украјини

У Вилнусу, Литванија, под фирмом
„Источно партнерство”, требало је да Украјина
склопи Споразум о придружењу са ЕУ: (Није асо-
цијација јер она подразумева пуноправно члан-
ство). Придружење је само ради исплаћивања
Украјини специјалних кредита, вредних око 800
милиона евра, које би на крају ова ипак морала
да отплати и наравно да се потчини диктату
хегемонске бирократије Брисела, за цело то
време. Као што се зна Украјина је одбила понуду
о ЕУ придружењу. 

С друге пак стране, Украјина већ има
Путинову понуду да се учлани у Царинску унију
евроазијских држава Русије, Белорусије,
Казакстана и Арменије, која тек што није члан. У
свом говору, назвао га „Стање Уније”, Путин је
рекао да никога не присиљава да уђе Царинску
унију, али је сигуран да су реална достигнућа
евроазијских интеграција (најповољнијe snabde-
vawe енергeнтима и пласман својих продуката на
милијaрдерско тржиште Царинске уније) само ће
додатно повећати интерес других суседа
укључујући ту такође и „нашег партнера из
Украјине”. 

Две опречне Јануковичеве одлуке

Међутим, овде је Виктор Јануковић, теку-
ћи председник Украјине, начинио две опречне
одлуке. Он је, тако изгледа, и за ЕУ и за Путина -
верујући да ће очигледна економска предност
односа са Путином бити довољна да осујети
побуњенике. Није изгледа знао или није веровао
у „tech-kamp” из амбасаде САД у Кијеву. А изгледа
da je и заборавио, да се цела историја Украјине
врти око ривалства источних православаца и
западних istovernika које су поунијатили
Пољаци.

Пољска унесрећила Украјину zadugo

Није Пољацима, међутим, било довољно
што су већ тада унесрећили Украјину на дугу
стазу. Створили су не само два непријатељска
табора, већ њих „васкрсавају” кад год њиховим
интересима то годи. Ево, тако ова садашња укра-
јинска криза - Украјинци је скраћено зову
„Мајдан” (то је друго име за трг Независности у
Кијеву) који су „освојили”  демонстранти, да би
блокирали тамошње државне установе РАДУ
(Скупштину), владу - и саградили шатор на њему
да би симболично рекли да је oн „за стално ту”,
односно док Јанукович не поднесе оставку. Али
и сами побуњеници су ту „устоличили” за његовог
наследника Виталиј Кличка, иначе боксера, око
два и по метра високог, недавно поново постао
светски првак, али коме је због говорних потеш-
коћа, потребна помoћ. Како је ово о Кличку
дошло из немачких извора, некако је и Angela
Merkel, немачки канцлар,  уврштена у његов
избор за `председника` Украјине.   

А Радслав Сикорски, садашњи пољски
министар спољних послова, је тако неуморан у
исконској пољској мржњи према Русији, па је
тако и ова украјинска криза тесно и нераздвоји-
во везана за њу.  Само је та мржња, не баш много
зналачки, увијена од Сикорског у ововремене
обланде америчког и ЕУ стила. Кад се оне
одстране, међутим, у први план нам се самона-
меће већ фамозни Збигњев Бжежински. 

PRSTI SAD I EU U KIJEVSKOJ 
`NENASILNOJ` POBUNI

У Украјини се тренутно налази и узима
учешће у кијевским догађањима Марко Ивковић,
познат по свом учешћу у организацији наранџа-
сте револуције у Србији. Допутовавши у Украјину
у новембру ове године, он је оценио насталу
ситуацију и схватио да украјинска опозиција
делује разједињено, она нема јединственог
плана. Такође, он је схватио да је потребно орга-
низовати спољашњи притисак на руководство
Украјине. После тога он је изложио своје виђе-
ње свом руководству у Националном фонду за
демократију (NED, САД) и Националном демо-
кратском институту (NDI, САД).

Затим су високопостављени представници
државног департмана, конгреса и низа крупних
НВО САД током седнице Атлантског савета
(Atlantic Council), која је одржана 2-3 децембра, на
основу Ивковићевих предлога израдили пре-
поруке америчком руководству за делатност у
погледу Украјине.

Пре свега, било је предложено да се обез-
беди тесна координација деловања
Вашингтона и Брисела у односу на украјински
владајући режим. Посебно је истакнуто да
финансирање протестних акција које се деша-
вају у Кијеву треба да остварују представници
крупног украјинског бизниса, међу њима и они
који су раније подржавали В. Јануковича. Њихови
пословни интереси усредсређени су углавном у
Европи и САД.

У вези с тим они могу да постану спровод-
ници интереса Запада на територији републике,
између осталог у области противделовања
Русији.

Такође, посебан правац америчко-европ-
ских напора мора да постане свестрани прити-
сак непосредно на Виктора Јануковича у вези с
напорима које је предузела влада Украјине
ради пресецања противправне делатности од
стране протестаната. При томе, упоредо са спо-
љашњим чврстим притиском предлаже се орга-
низовање утицаја на украјинског председника
преко представника украјинских структура
силе, с којима су САД и ЕУ успеле да успоставе
тесне везе.

Као докази започетог спољашњег при-
тиска на руководство Украјине служе послед-
ње изјаве челника европске дипломатије
Кетрин Ештон, телефонски разговор потпред-
седника САД Џоа Бајдена с Јануковичем, у коме је
Бајден захтевао да се не примењује сила у

односу на протестанте, при чему је у саопштењу
прес-службе Белог дома о резултатима тог раз-
говора од лица Бајдена уследила и изјава о томе
да у случају примене силе Вашингтон може да
сматра владајући режим у Украјини као неле-
гитимни.

Челник МИД Пољске Радослав Сикорски
иступио је с подршком незаконитих акција
протестаната, које се не могу другачије окарак-
терисати него као вандализам, чији је резултат
био рушење споменика Лењину у Кијеву.

Међутим, украјинској безбедносној служ-
би поднет је захтев за забрану уласка у земљу
неким странцима. Захтев је поднео посланик
владајуће Партије региона у Врховној Ради
Олег Царев, који сматра да су на најновије
догађаје у републици утицали страни струч-
њаци за протесте.

Фотокопију посланичког захтева објавио
је на Фејсбуку немачки политиколог Андреас
Умланд, један од оних, који су се нашли на
потенцијалној „црној листи”. У документу, упу-
ћеном полицијским органима, тврди се да је
дестабилизација стања у Украјини испланира-
на. „Украјина, тачније њена политичка елита,

начинила је од идеје евроинтеграције својеврсни
фетиш, - пише аутор материјала естонског пор-
тала „Делфи”. 

- Дуго „испирање мозгова” украјинском
друштву - не без учешћа западних „благоде-
теља” и њихових штићеника - довело је до тога
да је код значајног дела тог друштва, посебно
код омладине, учвршћено убеђење да тим спо-
разумом о асоцијацији једва да већ не ступа у
ЕУ и „Шенген”. С друге стране, од Русије ства-
рају лик непријатеља, који гуши украјинску
„незалежност” (независност), који спава и види
родну мајку Украјину као свог вазала у
Царинском савезу. Омладина, која је изашла на
„мајдан”, не схвата да је тај споразум - све у
свему документ о зони слободне трговине.

Сличне договоре имају, на пример, Чиле, Јордан,

Алжир, Египат, Тунис, Мексико, Мароко, чак и
Палестинска аутономија. ЕУ добија тржиште за
своју производњу, а те земље пре свега прода-
ју у ЕУ сировине и полуфабрикате. Наравно,

нико се не припрема да их прими у ЕУ, једно-
ставно укидају царинске баријере...

Vidovdan, 11.12.2013. Божидар Трпковић
(Podvukla - Iskra) 
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