
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!
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Posle `potopa` u Srbiji

КАКО СЕ ПРИПРЕМАТИ ЗА АПОКАЛИПСУ
Немам обичај да пратим временску

прогнозу. Како нисам ратар немам потребе за
тим, најгоре што ми се може десити јесте да
покиснем, а што каже наш народ - „ниси од
шећера”. После прелепих и благословених,
пролећних дана за Васкрс и Ђурђевдан, јед-
ног дана, за мене изненада, поче падати киша
и време се нагло претвоти у касну јесен.
Последњих година није необично да дође до
таквих наглих климатских промена, али ме
изненади кад ми жена рече да ће киша пада-
ти три дана. Одмах ми је у глави прострујало
подсећање да је дан Светог пророка
Јеремије, који је познат по свом плачу над
изгубљеним Јерусалимом. Вест о три дана
„јесењих киша” у сред пролећа код мене је
изазвала помисао да је реч о библијској опо-
мени. Жена још додаде да се очекују нове
поплаве, после оних које су захватиле запад-
ну Србију,  уочи Васкрса. Претрнух, нисам
знао да ли је и са поплавама случај као са
земљотресом, да је поновљени много јаче
снаге од претходног, али сам то помислио.
Нисам имао појма колико сам у праву. Србију
је задесио потоп!

Муке поплављеног народа мешале су
се са бљутавом патетиком политичара, пре
свега премијера, који се показује као најгори
политички црноберзијанац. „Неком рат неком
брат” говорила је моја бака кад је нас задеси-
ла ратна и избегличка невоља. То се сада
дешава у поплављеној, може се слободно
рећи, потопљеној Србији. Александар Вучић
обилато користи несрећу за задобијање
лаких политичких поена, који ће га учврстити
на позицији „маршала”, којег је чак цитирао,
само што није рекао Прозор него „Шабац не
сме пасти”! Ниске побуде политичара, који
користе несрећу за сликање пред новинари-
ма и давање изјава помешане су са примери-
ма искреног човекољубља и пробуђене

Јелена Георгијевна Пономарјова

У руској власти више нико нема илузија
о политичкој ситуацији у Србији

Тешко је проценити када ће се завршити
криза у Украјини, али мислим да ће после 9. маја,
односно Дана победе, та криза ићи ка своме разре-
шењу. Наиме, Запад је коначно дошао до уверења да
украјинска криза може да се реши на миран начин, а
председник Владимир Путин ће имати сусрете са
руководиоцима ОЕБС-а. Ипак, уколико се криза
настави и повећа се број жртава, Русија неће
искључити могућност коришћења других сред-
става - економских, војних, информационих,
енергетских... - каже у разговору за Данас Јелена
Георгијевна Пономарјова, докторка политичких
наука и професорка на Катедри за упоредну поли-
тикологију Московског државног института за међу-
народне односе (МГИМО).

„Ми, Руси, одавно говоримо да живимо у
условима хладног рата. Али, на терену Украјине је
дошло до његовог заоштравања”, истиче
Пономарјова. Међутим, како указује, Запад не пред-
стављају само Барак Обама и Ангела Меркел.
„Различити политички и економски кругови на
Западу у много чему подржавају Русију. Да не гово-
римо о интелектуалцима који отворено критикују
западне политичаре. Постоји званичан, али и друшт-
вени ниво. Русија покушава да користи разне начине
како би представила своје виђење ситуације у
Украјини, али и своје политике западним друштви-
ма. Када та друштва дођу до објективнијих инфор-
мација, моћи ће да утичу на западне политичаре”,
наводи Пономарјова.

Да ли ће санкције западних земаља погоди-
ти Русију? Ако хоће, у коликој мери?

— Наравно да хоће, али Русија је велика
земља са пуно ресурса и спремна је да истрпи
санкције. Ако је СР Југославија или мала Србија
могла толике године да преживи у потпуној изола-
цији и санкцијама, нема потребе онда говорити о
Русији. Имамо ваше искуство, па ћемо се борити.

Када већ спомињете Србију, како видите
однос Београда и Москве? Посебно ако се има у
виду да Србија није међу земљама које су увеле
санкције Русији.

— Ми рачунамо на то да ће Срби и даље
бити наши савезници. Али разумемо да промене у
Влади Србије могу довести до промене српске
позиције. Оно што са сигурношћу могу да кажем
јесте то да у руским властима више нико нема
илузије о политичкој ситуацији у Србији. Ако нам
се до јуче чинило да су сви Срби у потпуности
русофили, сада разумемо да власт може да има
једне, а друштво друге интересе. Схватамо да се

Србија налази између два геополитичка вектора,
Запада и Русије, те сматрам да влада у Београду не
треба да ту прави избор, већ да нађе своје место и са
једнима и са другима.

Односи Русије са Подгорицом су се погор-
шали. Црна Гора је једна од земаља које су увеле
санкције Русији. Шта се дешава?

— Односи Црне Горе и Русије санкцијама
неће бити решени. Ирационално и рационално нам
је веома тешко да прихватимо одлуку Подгорице.
Нама је то посебно болно. Али савршено нам је
јасно да садашње руководство у Подгорици не
разуме добро интересе свог друштва. Они реша-
вају сопствене интересе. Међутим, ти људи су епизо-
дисти.

Колико је Балкан битан за Русију?

— Балкан је као и увек важан регион за
Русију. Морам признати да сложене и детаљне стра-
тегије руске владе још нису разрађене, на пример у
информационој сфери, али сарадња у одређеним
правцима, попут енергетике, привреде, железнице,
наравно да постоји.

Да ли Влада Русије има у плану да разради те
стратегије?

— Мислим да има. Сам наш долазак у
Београд, отварање другог по реду научно-образов-
ног међународног програма Балкански дијалог
Фонда Горчаков, који се поклопио са посетом пред-
седника руске Думе Сергеја Јевгењевича Наришкина
Србији, који је имао сусрете са председником
Томиславом Николићем и другим званичницима...
Све су то кораци у том смеру.

Да ли мислите да су ратови на Балкану
завршени и да овај регион може да живи у миру?

— Наравно да се надам да су сви ратови на
Балкану завршени и да се никада више неће понови-
ти, али не треба да заборавимо грешке које смо
направили, и Русија и балканске земље. Постоје про-
блеми који нису решени и које треба решавати. Зато
морамо да се наоружамо снагом, стрпљењем, и да
пожелимо једни другима победе и нове хоризонте.
У том смислу, желим да честитам свим грађанима
Србије Дан победе, јер не треба да заборавимо да
смо се заједно борили против фашизма и победили,
као ни да дозволимо повампирење таквих идеоло-
гија.

Данас, 7. 5. 2014.                         Јелена Диковић
(Podvukla - Iskra) 
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саборности. Држава је показала своју немоћ,
како због саме неприпремљености тако и
због лоше организације спашавања и евакуа-
ције становништва. Али, народ је показао
вредност и да није утулио и изгубио човеч-
ност. Жив је наш народ, иако је утрнуо и од
свих недаћа убијен у појам.

Потоп који се десио у ових пар дана у
Србији није друго него слика свега шта нам
се дешава последњих двадесетак година. Та
слика је толико била снажна да нисам могао а
да не извлачим опште закључке, који се тичу
сагледавања живота. Како се људи суочавају
са ствараношћу Апокалипсе, која је око нас и
коју живимо?

Најгора је кад стварност која нас окру-
жује почне да се увлачи у нашу унутрашњост,
кад спољашњи проблеми постану „власништ-
во нашег бића”. Природно је да се људи боре
против тога на начине како знају и умеју.
Приметио сам неколико начина суочавања са
злом око себе. 

Први заправо и није суочавање већ
покушај игнорисања, жеља да се нормалан
живот настави, да буде као да се ништа није
десило. То је некакво „забијање главе у
песак”, идолопоклонички култ нормалности,
који јесте разумљив, јер човек избегава опас-
ности и има потребу за сигурношћу, али је
бесмислен а понекад и неморалан. Сећам се
једног детаља, за који сам чуо, да се догодио
почетком немачке окупације за време другог
светског рата. Неки локални начелник тра-
жио је одобрење од немачког официра да
направи весеље поводом Ђурђeвдана, а овај
се извикао над њега: „Зар је вама до весеља
кад вам је земља окупирана, кад сте остали
без државе”. 
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Kako se...

Затим, треба се сетити и оних људи
који су у башти београдске „Касине” пили
пиво док су прекопута њих на Теразијама
били повешани људи. То је после тумачено
пркосом, што има логике јер је и та идоло-
пoклоничка жеља за нормалношћу некакав
отпор апокалиптичном злу, али је свакако
бесмислено и често се окрене на своје
наличје. Наиме, дешава се да у ванредним
ситуацијама, што је блажа реч за озрачје
Апокaлипсе, људи усред жеље за нормал-
ношћу а имајући осећај „као да сутра не
постоји” почињу да се понашају неморално.
Тада долази до распуштања страсти диони-
зијских размера, о чему су писали неки
књижевници и психолози. 

Постоји  још један, нешто делатнији,
начин начин суочавања са апокалитичним
озрачјем, који такође има основ у жељи за
нормалношћу а то је сарказам и иронија.
Пример таквог начина суочавaња са злом
јесте позив једне београдске уметнице
људима да „допливају” до неког културног
центра на промоцију некакве књиге.
Деведестих је било доста филмова који су
били у том духу „хумора са вешала”.
Разумљив је то порив али суштински безосе-
ћајан и као такав он није излаз већ управо
представља капитулацију људскости, „удоб-
но смештање у Ад” у који се свет претвара.

Супротно томе јесте праведни гнев
као отпор насилном бесмислу око нас. Овај
начин борбе јесте делатан али суштински
повезан са злом око нас, он не представља
излаз из озрачја Апокалипсе већ његово
наличје, које често ствара још гору ситуаци-
ју зато што је рушилачког карактера. Тако је
комунизам био наличје бездушног капита-
лизма и иако се залагао за хуманост у њего-
вом систему људскост и достојанство лич-
ности је било више поништено него ли у
капитализму против којег се борио. 

У нашој ситуацији, везану за поплаве
има оних који су због гнева због поменутог
безобразног политиканства наших вла-
стодржаца презрели и саму дужност за
помоћ  ближњим и чак гневно били против
акција човекољубља јер су и њих видели као
манипулацију.

Па шта онда радити, како се супро-
ставити злу око нас и не дозволити му да
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постане зло у нама? Одговор треба тражити
баш у суштини саме Апокaлипсе. Кад је пре-
ведемо на наш језик видимо да је њено
значење Откровење. Догађаје који руше
наш свет нормалности тада схватамо као
„раздирање временско-просторне завесе”
који нам наговештавају вечност. После
потопа зла долази Сунце правде - Господ
наш Исус Христос и то је наше хришћанско
схватање Апокалипсе. Нада да ће добро
победити представља излаз из мучне ствар-
ности.  

Као што су први зраци сунца после
вишедневих киша сушили влагу и мемлу са
наших улица али и из наших душа тако ће
Христос, кад други пут дође, учинити да
нестане зло. Али, хоће ли наћи неког ко је
спреман да прими те зраке Сунца благода-
ти или ћемо и ми усахнути заједно са тим
злом? То је суштинско питање на којем
треба да се базира хришћанска делатност
па и политика, као делатно исповедање
вере и изражавање свог погледа на свет и
живот. 

„Бити спреман то је све”! Зато и за
Апокалипсу постоји припрема! Циљ те при-
преме је да будемо „сунчани људи”! Такви
људи су били и хришћански мученици који
су светлошћу у себи, јачом од сунчеве,
победили моћну империју, чак и кад су
страдали. 

Не треба да нас збуњују они који ће
да нас презиру као малоумне и наивне који
верујемо у бајке. Вера у долазећег Христа
породиће наду која ће нас учинити живим,
делатнима и победоносним и у најгорим
временима. „Знам ново Сунце се рађа” тре-
бало би да буде наша лозинка а сунчани
људи ћемо постати ако будемо радосно
клицали „да дођи, Господе Исусе - МАРАН
АТА”

Ненад Адамовић

SLAVA SRPSKIH DOBROVOQACA U KANADI
Ovogodiπwa slava Srpskih

dobrovoqaca poËela je 10. maja 2014.
godiπwim parastosom u crkvi Sabor
Svih Srpskih Svetiteqa u Misisaugi.
Dvojica sveπtenika, protojereji
stavrofori Prvoslav PuriÊ i
Mihajlo Doder sluæili su parastos.
Prilikom Ëitawe 138 imena pre-
minulih dobrovoqaca kao i wihovih
supruga, na poËetku spomenuta su
imena generala Milana NediÊa i vrha
pokreta Zbor na Ëelu sa Dimitrijem
QotiÊem.

Viπe od 50 prisutnih sa
sveÊama u rukama seÊali su se
spomenutih pokojnika. Koqivo i
pogaËa su preneti u Srpski centar gde
je prerezan slavski kolaË.
Ovogodiπwi domaÊini slave su bili
Bora DragaπeviÊ sa suprugom Dragom. 

Vrlo ukusan ruËak spremile
su  Ëlanice Kola srpskih sestara
„Kraqica Aleksandra”. Posle ruËka
domaÊin, Bora DragaπeviÊ, zahvalio
se sveπtenicima na sluæewu paras-
tosa i Ëlanicama Kola srpskih ses-
tara na posluæewu. Zatim je pojedi-
naËno imenovao prisustvo starine
Milana Bilbije (91  godinu) koji je
pored ostalih prisutnih oliËewe
vere u Gospoda i istinu dobrovo-
qaËke zakletve. Iznenada je
prethodnog dana najstariji dobrovo-
qac Miodrag BrkiÊ odveden u bol-
nicu ali je posalo svoj prilog za
slavu. Posebnu zahvalnost dobile su
dve supruge: Saπa DodiÊ za slavski
kolaË i æito i Senka Bilbija za
pogaËu i koqivo za parastos. DomaÊin
je ukratko evocirao borbe Srpskih
dobrovoqaca Ëiji je osnovni ciq bio
saËuvawe Srba od bioloπkog uniπte-
wa za vreme nemaËke okupacije. 

Zatim je Draga DragaπeviÊ
dala pregled 80 kwiga koje su opisi-
vale zasluge i ærtve Srpskih
dobrovoqaca i generala Milana
NediÊa. Imenovala je najplodnije
pisce u dijaspori koji su bili Srpski
dobrovoqci i koji su nastavili da
piπu istoriju, pesme, autobiografije
kao i religiozne kwige na srpskom
ili engleskom. Opisala je znaËaj
wihove ærtave i beskompromisne
borbe protiv komunistiËke ide-
ologije kao i `savezniËko` bombar-
dovawe Srbije 1944. kada su hiqade
nevinih izgubili æivote na zahtev
Tita.

Ovaj deo programa bio je

U Milvoki, SAD
Udruæewe srpskih dobrovoqaca

`Jadran` u Mivoki, SAD, proslavilo je
svoju slavu, Sv. VelikomuËenika
Georgija, u nedequ 18. maja. Obred
seËewa slavskog kolaËa obavio je
prota Dragan VeleuπiÊ sa domaÊini-
ma slave, u prisustvu oko 30 Ëlanova
Udruæewa i wihovih porodica.
Potom su uËesnici posluæeni
zakuskom i popodne proveli u dobrom
slavskom raspoloæewu i prijateq-
skim i porodiËnim razgvorima.

D. B.

novitet na naπim slavama.
Poverenik Iskre u Kanadi, vredna
Danica Pavlica apelovala je da se
unapredi broj pretplatnika Iskre.
Vredno je spomenuti porodicu
Orlovski, prijateqa Milana Bilbije,
koji su otiπli u Sudburi i doveli
Milana na slavu i vratili ga kuÊi
πto iznosi oko 1500 kilometara
daqine. Iz Sudburia redovno dolaze
Êerke i unuËad Mirka i Gordane
VlahoviÊ. Bila je i Êerka pokojnog
Toπe Jeremaza kao i vredna  Xin
MilovanoviÊ koja godinama vodi
raËuna o slavskim troπkovima. 

Prota Mihajlo Doder je poz-
dravio skup sa pozdravom: „Ko je s
nama? - Bog!” i zahvalio se ulozi
Srpskih dobrovoqaca koji su wega
uputili u sveπteniËki poziv. Zatim je
domaÊin proËitao pismo koji je
poslao za slavu  svim drugovima u
SAD, Evropi i Australiji kao i pismo
primqeno od Ëlanova Udruæewa
Jadran iz Milvoki, SAD, te zahvalio
svima koji su prisustvovali slavi i
parastosu. 

Na kraju je mawa grupa pevaËa
- Milan Bilbija, Bora DragaπeviÊ,
Stojan ArsenijeviÊ i Danica Pavlica
- otpevala tri dobrovoqaËke pesme:
„Ja znam svoj ciq i put svoj znam”,
„Mrtvi niste o druzi mili”, te
koraËnicu „Bejaπe jedna mala”.

U meusobnom razgovoru
seÊali smo se dana naπe mladosti,
borbi na terenu i æivote u raznim
dræavama, misleÊi na otaxbinu. Uz
pozdrav „Ako Bog da, da se vidimo
iduÊe godine” raziπli smo se posle
ovogodiπweg parastosa i slave. Za
uspomenu na danaπwe slavqe
fotograf Miro BozoviÊ snimio je
viπe slika.

B. D.
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Branko Dragaπ:

VU»I∆, WEGOVA VLADA I NAJAVQENE
REFORME

Branko Dragaπ. Poznat kao „najzabraweniji
intelektualac” u Srbiji. Ovaj vrsni ekonomista
savremenih shvatawa poznat je i po britkom jeziku i
oπtrom umu. On ima precizan plana kako da se
Srbija izvuËe iz ekonomskog, socijalnog i poli-
tiËkog sunovrata. Kakav je to plan i kako on vidi
trenutnu vlast i putawu na kojoj se Srbija nalazi
proËitajte u ekskluzivnom intrevjuu sa Brankom
Dragaπem za Teleprompter.rs.

Dragaπ o Aleksandru VuËiÊu

- Dobili smo premijera koji je patetiËni
demagog. Strah se πiri Srbijom. Strah od pogleda
premijera. Pretwe novinarima RTS-a je uvod u novo
ludilo. Tiranija ludila se nastavqa iz perioda
kada su novine zabrawivawe i strogo kaæwavane.
Sledi obraËun sa svima nama koji kritikujemo ne-
sposobnu vlast.

O ekspozeu premijera VuËiÊa

- Ekspoze od tri sata je dokaz prepotentnos-
ti i bahatosti premijera. Tolika brbqivost i
patetika je odraz ogromnog straha pred istorijskim
problemima kojima nije dorastao. Kada pomeπate
priËu o bureku sa promaπenim metaforama i na sve
to dodate japajazam, egomanijakalna potreba da sve
znate i da se za sve pitate, onda moramo biti
zabrinuti za sudbinu dræave i naroda. Mana
ekspozea je πto nije duæe trajao. Dobra strana je da
premijer otvoreno govori o potpunoj rasprodaji Sr-
bije.

O sastavu nove vlade

- Dobili smo administrativnu vladu
ekonomskih ubica iz MMF-a i Svetske banke. Wihov
zadatak je da se potpuno uniπti ekonomija Srbije.
Tako Êe Srbi konaËno biti surovo kaæweni za
neposluπnost. Ovo Êe biti najsurovija vlada u par-
lamentarnoj istoriji Srbije, koja Êe raditi protiv
interesa svoje dræave i svog naroda. Operacija bez
anastezije je povratak na hiruπku politiku
træiπnih fundamentalista iz perioda posle
petooktobarske kontrarevolucije.

O  ministru finansija i ministru privrede

- Lazar KrstiÊ je sve pokazao. Finansijski
Nikola Tesla, kao ga je najavio VuËiÊ, zapravo je
Maliπa Paliπa. Doπao je da spræi naπe finansije.
Duπan VujoviÊ je provereni visoki Ëinovnik
Svetska banke, koji je zaduæen za uniπtavawe
nacionalnih ekonomija. On ne zna naπu privredu i
zbog toga neÊe imati nikakve sentimentalnosti u
ispuwavawu dobijenih naloga. Ne treba zaboraviti
da je on ekonomski bio zaduæen za uniπtavawe
Ukrajine. Vidimo kakvo je rasulo ostavio za sobom.
Takav scenario se sprema i za Srbiju.

O VuËiÊevim reformama

- Najavqene ekonomske reforme Êe potpuno
uniπtiti Srbiju. Graani Srbije moraju da ustanu u
odbranu dræave od ucewenih izdajnika, konvertita
i træiπnih talibana. Ekonomske reforme su, dakle,
πtetne po naπe dræavne, ekonomske i nacionalne
interese i ne treba ih primeniti. Ekonomski tim je
sastavqen od diletanata. Primena ekonomskog pro-
grama iz wegovog ekspozea nas dovodi do potpune
propasti i gubitka nacionalne ekonomije. Da li Êe
se to zaista i desiti? Zavisi od graana. VideÊemo
gde su granice strpqewa osiromaπenih, opqaËkanih
i zavedenih graana Srbije. Premijer je sada u
ekstazi i na vrhuncu samozadovoqstva. Uskoro
kreÊe suoËavawe sa realnoπÊu. Tada Êe biti najops-
niji za demokratiju.

O VuËiÊevim metaforama

- Poπto je premijer svoj tim proglasio za
Bajern, Real je u Minhenu potukao Bajern sa Ëetri
gola i tako sruπio i ovu VuËiÊevu metaforu o
uspeπnosti wegovog tima. Uzgred, direktora Bajerna
oËekuje zatvor od tri godine zbog novËanih prone-
vera. E, to je prava metafora.

O totalnoj rasprodaji dræavnih preduezÊa

- HoÊe da prodaju RTB Bor, PKB Korporaciju
i sve poqoprivredne kombinate, Dræavne lutrije,
Aerodrom, Galeniku i sve nacionalne resurse. Nalog
je jasan - sve rasprodaj! Niπta ne sme da ostane u
rukama dræave. Neoliberali likuju! Hvale VuÊiËa i
klawaju se wegovoj spremnosti da sve uniπti i
rasproda. Niko ne odgovara na pitawe - Kada sve
rasprodate, od Ëega Êemo æiveti? Kako Êemo puniti
buxet? Kako Êemo isplaÊivati penzije, socijalna
davawa i plate za qude koji rade za dræavu? Sama
Ëiwenica da su prvo smawili plate trudnicama sa
50.000 dinara na 20.000 dinara, najboqi je dokaz
kakvi su desperadosi doπli na vlast. Narod Êe
platiti veliku cenu svoje lakovernosti i
povodqivosti. Kada prodate nacionalne resurse,
onda ste izgubili dræavu. Postajete robovi u
vlastitoj dræavi. Nova vlast je dobila taj zadatak i
toliku podrπku „Velikog Brata”. Sama Ëiwenica da
je prvoga dana od imenovawa doπla Ketrin Eπton,
najboqe govori o tom namesniËkom odnosu. DugoroËna
posledica rasprodaje nacionalnih resursa je
gubitak nacionalnog suvereniteta i dugogodiπwe
siromaπtvo i beda zarobqenih kreditima graana
Srbije.

O prodaji Telekoma

- U oktobru 2011. godine, VuËiÊ i NikoliÊ su
podigli tuæbe protiv vlade CvetkoviÊa, koja je
imala nameru da proda naπ Telekom, pa su Ëak govo-
rili da Êe svojim telom da brane nacionalnu kom-
paniju. Sada hoÊe πto pre da prodaju Telekom,
objaπwavajuÊi to Ëuvenom mantrom neoliberalnih
πarlatana da dræava ne moæe da upravqa 

DOKUMENTI (18): AKO KOZA LAÆE, ROG NE LAÆE

NIKOLA KOQEVI∆: STVARAWE REPUBLIKE
SRPSKE (CREATING THE REPUBLIKA SRPSKA)

U nizu  kwiga o ratu u Bosni i
Hercegovini krajem dvadesetog veka, ovih
dana pojavila se jedna vaæna kwiga, Creating
the Republika Srpska (Stvarawe Repulike
Srpske).1  Kwiga sadræi prevod dnevnika
Nikole KoqeviÊa, potpredsednika u vladi
Republike Srpske, osnovanoj za vreme bra-
toubilaËkog rata na Balkanu devedesetih
godina proπlog veka. Kao obrazovan uni-
verzitetski nauËnik i pesnik, opredelio se
na stranu rodoquba u odbrani srpstva.
Vodio je dnevnik od 27. januara. 1993. do 15.
decembra 1995. godine, iz Ëega je ponikla
kwiga tog dnevnika,  koju je pripremila
Milica, wegova supruga. Delovi dnevnika
pojavili su se i ranije, ali ovde je objavqen
kao poptuna kwiga.

Glavni aktori ove drame su Slobodan
MiloπeviÊ, Frawo Tuman i Alija
IzetbegoviÊ, koji su se trudili da dobiju
πto viπe u pregovorima, mada su i oni bili
rukovoeni zakulisnim planovima i
liËnostima.  Wima autor posveÊuje veliku
paæwu kao i uticajima velikih sila, povoq-
nim i nepovoqnim - Sjediwene AmeriËke
Dræave, Velika  Britanija, Francuska,
NATO itd. On takoe pomiwe, sa umerenom
pristojnoπÊu, one koji su bili neutralni,
Ëak i nakloweni Srbima, kao πto su Sajrus
Vans, David Oen, neki generali i drugi.
»italic Êe saznati   mnoge interesantne
detaqe toka pregovora i rezultata sastanka
u Dejtonu. NemoguÊe je nabrajata sve ti
detaqe na ovom ograniËenom prostoru.

KoqeviÊ beleæi mnoge dogaaje i
momente uoËi i za vreme pregovora, dogo-
varawa i potpisivawa sporazuma u Dejtonu.
Iz toga Ëitalac moæe da dobije jasnu sliku
ovog istorijskog dogaaja. Treba odmah
istaÊi da autor piπe o svim dogaajima i
uËesnicim podjednako fer.  Tako, na primer,
on iznosi miπqewa i ponaπawe Radovana
KaraxiÊa i Ratka MladiÊa, koji nisu pot-
pisali sporazum iako su otvoreno govorili
o potrebi nekog sporazuma. On izbegava da
beleæi o navodnom sastanku Slobodana
MiloπeviÊa i Frawe Tumana, koji u
restoranu crtaju na salveti predloge
podela teritorije izmeu Srba i Hrvata u
Bosni i Hercegovini. iz prostog razloga πto

to nije potvreno. Isto tako ne beleæi da je
ameriËki ministar spoqnih poslova
Iglgberger zamrzeo MiloπeviÊa πto ovaj
nije ispunio obeÊawe koje su sklopili o
prodaji Fijat automobila. I da je ameriËki
ministar spoqnih poslova, Medlin Olbrajt,
kupila neku fabriku u Albaniji.

Kwiga je upotpuwena predgovorom
Obrada KesiÊa i Davida Bajndera, iscrpnim
predgovorom Milice KoqeviÊ, i joπ iscrp-
nijim pogovorom Dobrice ∆osiÊa. Ima i pre-
poruke za daqe Ëitawe, indeks vaænih
imena i dogaaja (40 stranica), kao i mape
gde se rat odvijao u Bosni i Hercegovini.

Svima istoriËarima ovog pogibeqnog
rata i zaintersovanim Ëitaocima ova kwiga
je veoma preporuËena. Pogotovo onima koji su
saznali o tom ratu putem tendencioznih
kwiga RiËarda Holbruka i takozvanih
izveπtaËa i naivnih politiËara koji
koriste ovaj rat u liËnu korist, kao πto je
bilo takvih i o Drugom svetskom ratu.

VodeÊi srpski pisac, Dobrica ∆osiÊ,
napisao je iscrpni pogovor kwizi, ana-
lizirajuÊi liËnosti i dogaaje koji su
uzburkali Balkan, pa i Ëitav svet. On u
zakquËku hvali KoqeviÊa ne samo kao vrlog
tumaËa engleske kwiæevnosti, naroËito
©ekspira: „U dræavnim poslovima kao
dræavnik Nikola KoqeviÊ pokazao je
vrline koje su znaËajno uticale na sudbinu
svog naroda. On je imao hrabrosti da gleda
smrti u oËi u borbi za slobodu i nacionalna
prava. On je pokazao znawe, savest i
poπtewe u ispuwavawu svojih duænosti.
KoqeviÊ je odoleo najteæoj od svih qudskih
teπkoÊa svojim tragiËnim nestankom sa ovog
sveta. Istorija, verujem, moÊi Êe da ceni
vrline, umnost i patriotska oseÊawa
Nikole KoqeviÊa kao duhovni i moralni
temeq Republike Srpske”.  

Vasa MihailoviÊ
--------------------
1  Nikola KoqeviÊ,  Creating the Republika
Srpska (York: Unwritten History, 2014), 669 str.,
Preveo Milo JelesijeviÊ, izdavaË, a stra-
nica citata prevoda na srpski su moji, naz-
naËeni su u tekstu.
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VuËiÊ, wegova...

Telekomom. Na pitawe, kako je moguÊe da je dræava
Norveπka veÊinski vlasnik 53% najuspeπnije kom-
panije Telenor i da oni niπta ne privatizuju,
træiπni talibani nemaju odgovor. Ne sme se prodati
Telekom. To je zloËin prema dræavi.

O prodaji EPS-a

- Namera da se proda EPS je potpuno ludilo
odnaroenog reæima. Interesantno je da se traæi
mawinski vlasnik, kome Êe se dati kontrolni paket
upravqawa kompanijom. To je πizofrena odluka. To
ne postoji nigde na svetu. To ne postoji u
akcionarskim druπtvima sveta. Nikada veÊinski
vlasnik ne daje mawinskom da upravqa umesto wega.
Zaπto bi mu dao? Koji je onda smisao veÊinskog
vlasniπtva? Neverovatno πta nam se deπava. LiËno
sam poraæen koliko smo propali i u kakve sve nove
probleme upadamo sa ovom vlaπÊu.

O rasprodaji javno-komunalnih preduzeÊa

- Posebno Êe biti interesantno kada se
vlast usmeri na rasprodaju javnih i javno-komunal-
nih preduzeÊa. Kada to urade, graani Êe biti
izloæeni nevienom teroru multinacionalnih kom-
panija i to nas onda direktno vodi u socijalnu revo-
luciju na ulici. Osiromaπeni graani neÊe moÊi da
plaÊaju skupu struju, gas, vodu i pobuna je prirodna
odbrana od ludila prolupale vlasti. To govore
iskustva iz sveta. VuËiÊ hvali Margaret TaËer, za-
boravqajuÊi da je wena privatizacija æeleznica i
rudnika dovela do potpunog kolapsa tih nacional-
nih sistema. U Kaliforniji se raspao energetski
sistem zbog pogreπne privatizacije i to Êe se nama
dogoditi.

O bankrotu Srbije

- Jedini sam koji se od 2008. godine zalaæe
da se proglasi bankrot. To je jedini naËin da se
spasi Srbija. Moje kolege me nisu podræali u tome,
jer se plaπe da ne izgube svoje privilegije. Naravno,
vlast ne æeli da primeni moj plan bankrota, koji se
odnosi na dræavnu upravu i finansije, nego
priprema najgoru πok terapiju sa rasprodajom
nacionalnih resursa. Bankrot je primewen preko
250 puta u svetu i on je lekovit, jer se podvlaËi crta
i zaustavqa daqi raspad dræave. Argentina je tako
zaustavila potpuno rasulo 2001. godine. Prethodno
je na ulicama bila socijalna revolucija, koja je
dovela nove politiËare na vlast.

O Dragaπevom Planu bankrota

- To je Ëitav set ekonomskih mera koje treba
da nas izvedu iz ove programirane agonije i beznaa.
Proglaπewem bankrota Srbije uvode se privremene
mere na godinu dana u dræavnu upravu i finansije
Srbije. PodvlaËi se crta i zaustavqa daqi
sunovrat. Zabrawuje se daqe zaduæivawe dræave,
hapse se politiËari i tajkuni i konfiskuje im se
imovina po zakonu, donose se zakoni koji pokreÊu
domaÊu proizvodwu, smawuju sva zahvatawa iz
privrede i liberalizuju poslovawe, reprogramiraju
se svi dugovi, strogim merama πtedwe u dræavi

iskorewuje buxetski deficit, nema viπe 50.000
automobila, nema plaÊenih upravnih odbora, ukida
se obavezna rezerva, ukida se devizna klauzula,
referentna kamatna stopa se smawuje na 1%, svi
dræavni depoziti idu u dræavnu banku, formira se
prava Berza, smawuju se porezi i doprinosi, ubrza-
va se protok para banaka na æiro raËunu, devizne
rezerve se vraÊaju u zemqu, preko 2 milijarde evra
deviznih rezervi se ostavqaju na raËunima kod NBS,
ostalo od 9 milijardi evra se plasira u izvozne
poslove i supstituciju uvoza, tako se zapoπqava 2,8
miliona qudi, srpske banke plasiraju kapital bez
kamate uz podelu dobiti iz posla, stvara se slobod-
na finansijska zona u centru Beograda i milijarde
deviza dolaze u finansijskim transkacijama, tako
Srbija dobija stope rasta od 30-60% godiπwe i
raste velikom brzinom kako bismo πto pre izaπli
iz bede.

Svi svetski uslovi nam sada odgovaraju za
veliki srpski privredni preporod. Na svetskim
finansijskim træiπtima slobodnog kapitala ima u
izobiqu i mi moæemo da ga privuËemo u naπu
privredu, energetiku, zdravstvo, infrastrukturu i
industrijalizaciju. Nema zaduæivawa, nego inve-
stirawe! Srbija treba da postavi ciq da do 2024.
godine ima BDP od 230 milijardi evra. Sada je
realni BDP svega 15 milijardi evra.

O Srbiji nakon dve godine VuËiÊeve vlade

- Ako sve rasprodaju, vladaÊe dve godine.
Iza toga ide - pakao. Ako ih spreËimo da sve
rasprodaju i ako prevareni graani ustanu u odbranu
svojih æivota i æivota svoje porodice, onda Êemo
izbore imati do kraja godine, najkasnije na proleÊe
2015. Zato je vaæno sada da se poËne sa stvarawem
nove opozicije. Pozivam sve qude koji vole naπu
Srbiju da se udruæe. To je jedini naËin da se skine
opasni totalitarni reæim koji svakoga dana u
svakome pogledu pokazuje znake gubitka zdravog
razuma.

Na πta Vas asociraju sledeÊi pojmovi:

EU? Bankrotirana Jugoslavija

Evro? Briselski dolar

Dolar? Zeleni papir

Evropa? Muzej voπtanih figura

SAD? Let iznad kukaviËijeg gnezda

Brisel? Vavilonska kula

Vol Strit? Dileri droge

Rusija? Povratak otpisanih

Putin? Mojsije

Ukrajina? Izlazak

©ta poruËujete graanima? SMRT 
FA©IZMU - SLOBODA NARODU!

(Kraj na str. 6/1)
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КУДА АМЕРИЧКА ЕЛИТА ПРЕКО
УКРАЈИНЕ ВОДИ НАЦИЈУ

Вероватно је већ прекасно за демократску
дебату о томе како америчка елита

поседује нашу нацију
Будући историчари забележиће да је у

априлу 2014, готово четврт века после пада
Совјетског Савеза, Бела кућа прогласила нови
хладни рат против Русије, и да у грубом неуспе-
ху представничке демократије у јавности није
било готово ни речи дебате, а камоли противљења
унутар америчког политичког и медијског естаб-
лишмента.

Обамина администрација објавила је хлад-
ни рат индиректно на насловној страни Њујорк
тајмса у тексту који је потписао Питер Бејкер 20.
априла. Према том извештају, председник Обама је
одлучио да због Украјинске кризе „никада неће
моћи да има конструктиван однос” са руским пред-
седником Путином, па ће зато да „игнорише госпо-
дара Кремља” и фокусира се на „изоловање Русије
пресецајући њене економске и политичке везе са
спољњим светом... претварајући је у прогнану
државу”. Укратко, у Бејкеровом извештају наводи
се да је Бела кућа прихватила „дорађену верзију
хладноратовске стратегије изоловања”. Могао је
притом да додати и - веома екстремну верзију. Тај
извештај Бела кућа није ни оповргла ни потврдила.

Не постоји ниједан модерни преседан за
ову срамотну пристраност америчке политичко-
медијске елите у овом тренутку судбоносне пре-
кретнице. Широка дебата у Конгресу, у медијима и
кроз протесте на улицама водила се, рецимо, уочи
америчких ратова у Вијетнаму, у Ираку, па чак и
недавно кад су се предлагали ратови против Сирије
и Ирана. Овај хладни рат - чији је епицентар на
руским границама покренут у тренутку жестоких
америчких, украјинских и руских медијских дез-
информација, који се покреће без стабилизацо-
них пракси које су спречиле катастрофе за време
трајања претходног хладног рата - могао би
бити још опаснији.

Сасвим је сигурно да ће се овај хладни
рат завршити новом нуклеарном трком, што
додатно потпаљују Обамине провокативне из-
јаве, попут оне да су „наше конвенционалне снаге
знатно супериорније од руских”, као и о могућем
стварном рату са Русијом, који би могао да призађе
из надолазећег грађанског рата у Украјини. (НАТО
и руске снаге се већ мобилишу на источним и
западним границама Украјине, док проамеричка
влада у Кијеву упозорава на „трећи светски рат”).

Ипак, све ово долази уз готово једноглас-
ну двостраначку подршку или индиферентност
америчког политичког естаблишмента, од левице
до деснице - демократа и републиканаца, прогре-
сиваца (чији ће домаћи програми бити јако угроже-
ни) и конзервативаца. Све то такође подупиру
mainstream медији који обликују и рефлектују

политику - The Times, The Washington Post, The Wall
Street Journal, The New Republic, The Weekly Standard,
MSNBC, Fox News, NPR - па све до комерцијалних
радио станица. (Постоје значајни изузеци, укључу-
јући и овај лист, али ниједан да би била толико
ауторитативан и утицајан као што су mainstream
медији).
￼

Још специфичније, ниједан од укупно 535
заступника у Конгресу није јавно изразио сумњу
у планове Беле куће за нови хладни рат. Није се
огласио нико од бивших америчких председника
или председничких кандидата који су заговарали
партнерство са постсовјетском Русијом. Пре
него што се криза у Украјини продубила, неколи-
цина неслужбених дисидената појавила се на
mainstream телевизији, радио-станицама и новина-
ма, али изгледа да су доведени само да буду јере-
тици које треба добро извређати. Од тада су и
њихови гласови угашени легијама „хладних ратни-
ка”.

Обе стране у овој конфронтацији, Запад и
Русија, имају легитимне притужбе. Али значи ли то
да америчко виђење најновијих догађаја уопште не
бисмо требали да преиспитујемо? Да је за све ово
крива „Путинова агресија”, или његова жеља за
„поновним стварањем што више од старог
Совјетског Савеза”, или да овим Путин једноставно
диже „домаћи рејтинг”?

Значи ли то да нема ничег кредибилног за
расправу на московској страни приче? Као, на
пример, да је 20 година НАТО експанзије на
исток учинило да се Русија осећа опкољеном. Да
је украјинска криза подстакнута са Запада про-
шлог новембра како би бивша совјетска репуб-
лика била уведена у НАТО. Да је западно одбаци-
вање сопственог споразума потписаног са
тадашњим председником Јануковичем у феб-
руару довело на власт неизабрани режим, који је
толико антируски и толико некритички прихва-
ћен из Вашингтона да је Москва осећала да мора
хитно да анектира већински руски Крим, на коме се
налази њихова најважнија поморска војна база. Да
однедавно Кијев шаље војне јединице како би
угушио протесте на проруском истоку Украјине,
што је кршење уговора од 17. априла о деескала-
цији кризе.

Историчари ће у будућности сигурно про-
наћи поједине тачности у аргументима Москве и
питаће се како то да се о тим аргументима опшир-
но води дебата рецимо у Немачкој, али не и у
Америци. Вероватно је већ прекасно за демократ-
ску дебату о томе како америчка елита поседује
нашу нацију. Ако је тако, цена за америчку демо-
кратију већ је сасвим јасна.

Autor је професор на Њујоршком и
Принстонском универзитету.

The Nation (SIM), 8.5.2014.                 Стивен Ф. Коен
(Podvukla - Iskra) 
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Nema tu...

грађана у затвору без одговарајућег законског 
поступка, незаконито и неуставно мучење, незако
ните и неуставне екстрадиције, незаконит и неуста-
ван надзор и незаконите и нелегалне ратове.
Извршна власт успева да буде изузета од одговор-
ности наспрам закона и Устава. Власт без одговор-
ности је тиранија.

Уморан од шпијунирања и лажи којима је
био подвргнут, Комитет за обавештајне службе
Сената САД спровео је детаљну истрагу система
мучења који спроводи ЦИА. Требало је четири
године да би истрага била доведена до краја.
Комитет је недвосмислено утврдио да је ЦИА
лагала о степену мучења и киднаповања, да
затвореници нису били подвргнути неком благом
облику „појачане истраге“, већ су били изложени
бруталном и нељудском мучењу и да ЦИА, насу-
прот својим тврдњама, није добила ниједну корис-
ну информацију на основу својих тешких злочина
против човечности. Амерички лаки медији су пома-
гали ЦИА-и у лажном приказивању ефикасности и
благости Гестапо метода ЦИА. Током целе истраге,
ЦИА је тајно шпијунирала особље Сената које је
спроводило истрагу.

Да ли ће јавност икада видети нешто више
од делова овог извештаја који су процурели? Не,
уколико ЦИА и Обама буду могли да је спрече у
томе. Председник „промена“[4] Обама је одлучио да
је на ЦИА да одлучи колики ће део истраге
Комитета за обавештајне службе бити доступан јав-
ности. Другим речима, не буде ли неко учинио да
процури цео извештај, јавност то никада неће
сазнати. А ипак, „имамо слободу и демократију“.

Сам по себи Комитет за обавештајне службе
има власт да ризикује и скине ознаку поверљивости
са целог извештаја и објави га. Требало би сместа то
да уради пре него што чланови Комитета буду
застрашени, угрожени и подвргнути пропаганди
како доводе „националну безбедност“ у опасност и
пружају основ за тужбу онима који су злостављани.

Влада САД је најкорумпиранија влада на
свету. Нема независног правосуђа и медија, а
Конгрес се прећутно саглашава док извршна
власт задире у његове ингеренције. Мајкл Ретнер
из Центра за уставна права представио је оца аме-
ричког грађанина за кога је Обама рекао да аме-
ричка влада треба да га убије због сумње да је био
повезан са тероризмом. Када је Ретнер захтевао да
федерални судови спрече незаконито и неуставно
погубљење без одговарајућег поступка, федерални
судија који је водио поступак донео је одлуку да
отац сина који ће бити убијен нема правну осно-
ву[5]  на основу кога би покренуо поступак у име
свог сина.

Након што је председник „добар сам у уби-
јању људи“ Обама елиминисао неколико живота,
Ретнер је заступао сроднике жртава Обаминих лик-
видација у одштетном захтеву. Према америчком
закону било је јасно као дан да штета јесте причи-
њена. Али, федерални судија је пресудио да се
„влади мора веровати“.

Да ли неко има правну основу или не, у

потпуности зависи од владе. ИРС[6] има потпуно
другачији став по том питању. Деца имају правну
основу на основу које ИРС конфискује њихове
пореске накнаде уколико ИРС сматра да је превише
платио бенефиције социјалног осигурања родите-
ља. http://www.cnbc.com/id/101576080

Дакле, у „слободи и демократији“ Америке,
деца су одговорна ако ИРС „мисли“ – не тражи се
доказ за то – да је родитељима преписао превелики
чек социјалне заштите, али отац нема правну осно-
ву да поднесе тужбу како би спречио владу САД да
екстремно законито убије његовог сина.

Захваљујући Републиканском федерали-
стичком друштву и Републиканским судијама
Федералистичко друштво је успело да буде постав-
љено на федералну клупу, на федералне правосуд-
не функције као заштитник тираније извршне вла-
сти. Дозвољено је све што извршна власт тврди и
предузима, нарочито уколико се извршна власт
позива на „националну безбедност“. Данас у
Америци извршна власт тврди да је „национална
безбедност“ дефектна осим ако извршна власт
може да делује незаконито и неуставно, и осим
ако су грађани спремни да одустану од сваког
уставног права како би постали безбедни у тотали-
тарној полицијској држави која шпијунира и доку-
ментује сваки аспект њихових живота.

Чак је неутралисана и Владина канцеларија
за одговорност. Она је наложила ТСА [7] да елими-
нише свој програм провере понашања пошто је то
расипање новца а нема ефекта. И шта је учинила
ТСА? Зашто је, наравно, проширила бескорисно
задирање у приватност путника?

То је Америка данас. Још се Америка и
шепури около узвикујући „слобода и демократи-
ја“, а притом превазилази највеће тираније у
историји. Само лаковерни Американци очекују да
лидери и елите или гласање постигну нешто у
правцу подвргавања тираније друштвеним пра-
вилима и законима. Елите занима само новац. Све
док систем производи више прихода и богатства за
елите, елите неће бити брига ни за тиранију ни за
оно што се дешава нама осталима.

SIM, 29.4.2014.                Preveo: Иван Аћимовић
(Podvukla - Iskra) 
-------------------
[1]  Прим. ИА: Citizens United v. Federal Election
Commission; McCutcheon v. Federal Election
Commission – процеси пред Врховним судом САД.
Уједињени грађани означавају пораст утицаја који
новац може остварити над изборним процесом, за
разлику од лимита који у другим развијеним земља-
ма постоји у погледу изборних трошкова; Мекачен
успоставља кумулативни двогодишњи лимит који
појединци могу приложити странкама и кандидати-
ма на савезном нивоу
[2] Прим. ИА: rent-a-mob
[3] Прим. ИА: presstitute – игра речи, press (штампа),
prostitute (проститутка)
[4] “Change”, изборни слоган Барака Обаме
[5]  Прим. ИА: locus standi – право странке да се
појави и буде саслушана пред судом
[6] Прим. ИА: Служба унутрашњих прихода (Internal
Revenue Service), служба прихода федералне владе
САД
[7] Управа за безбедност у саобраћају
http://srb.fondsk.ru/news/2014/04/30/ 

глава и у јакнама са којих се цеди вода. Јонеско
би рекао: „Све пропада, које ли радости!”

Хоћемо ли уопште извући неке поуке из
ове несреће? Опет је држава оперативно мора-
ла да се ослони на војску, политичка власт још
је једном показала оперативну зависност од
војске. И сада се показала сва промашеност
свих досадашњих тако гламурозно слављених
реформи Војске Србије. Смањили смо бројно
стање војске, да је она бројчано јача изашла би
у великом броју на насипе и рат са воденом
стихијом био би несумњиво лакши. Инжењерију
смо као род копнене војске свели на минимум,
сада тражим на телевизији да видим војне рово-
копаче и тешку инжењеријску технику и нешто не
могу да угледам те призоре. Где су нам инжење-
ријски лансирни мостови, где су нам понтонски,
а где „бејли” мостови да одмах премостимо
терене тамо где се то одмах може? Зашто су нам
камиони-цистерне за воду толико стари? Зашто
немамо адекватне јединице инжењерије за
овакве ситуације? Ко је крив што су својевре-
мено послушана наређења из иностранства
како преуредити војску? Па сада имамо так-
тичке радионице и компјутерске симулације
са НАТО снагама како се борити против побу-
њеника у држави Икс, а овамо не можемо да
обуздамо ни обичну поплаву. Боримо се против
пирата у Индијском океану и против терориста у
Малију, а овде нам људи чекају спас на крово-
вима својих кућа.

Посебна је прича набавка нових хелико-
птера, ово што сада лети је недовољан број и то
се и сада показало. Руси су нам још пре две
године понудили да купимо хеликоптере Ми-
171 под врло повољним условима, али творци
и планери нашег буџета уопште немају одре-
ђену своту у буџету за враћање тог кредита.
Вероватно се Руси питају ко је овде озбиљан, а ко
није.

Народ цени своју војску по ономе што она
чини за народ, народ добро зна да би она учини-
ла и више, али да нема средства. Зашто нема
средства, то је питање за политичаре. Влада
Србије је затражила помоћ од Русије, ЕУ и
Словеније. Из Русије и Словеније већ су стигле
екипе. Да видимо шта ће да пошаље ЕУ као
помоћ. Или ће нам помоћ послати НАТО? Зашто
да не. Ево им прилика да окају грехове.

На крају, можемо ли веровати икоме да се
ова ситуација неће поновити идуће године?

Пolitika, 17.5.2014.               Мирослав Лазански
(Podvukla - Iskra) 
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Док је око њега текла бујица подивљале
воде један је директно угрожени грађанин
Србије, онако резигнирано за телевизију конста-
товао: „Важно је да смо спасили животе наших
породица и комшија, материјална штета јесте
велика, али штету ћемо поправљати после рата”.
Можда му се омакло, можда је грађанин несвес-
но упоредио ову поплаву са ратом, али је очито
погодио суштину проблема. Наиме, Србија из
године у годину неспремно дочекује рат са
елементарним непогодама. Не говорим о зем-
љотресима, већ о пожарима и поплавама.

Стално смо изненађени. Докле више?

Да ли се знају токови, односно корита
наших река и речица? Претпостављам да се знају,
јер то нису речна корита на Јупитеру. Постоји ли
на државном и локалном нивоу икакав дуго-
рочни, или средњорочни план уређења тих
корита, или водотокова, уређења тако да не би
дошло до изливања и катастрофе? Ако постоји,
зашто тај план није и приоритет у буџету? Ако
немамо планова, зашто их немамо и ко је за то
крив? Има ли Србија уопште неку стратегију за
суочавање са потенцијалним елементарним
непогодама? Или све сводимо на камионе и
вреће са песком? Може ли се општинама нареди-
ти да уреде своје водотокове тако да не буде
овога чега смо сада сведоци? Или је у све нас
ушао коров политике? Јер у древна времена
политика је била вештина која је омогућавала
људима да живе у слободи, данас би ваљда тре-
бала да буде вештина да људи не живе на крову
чекајући хеликоптер да их спасе од бујице.

Или сада треба да користимо речи као
што су „демонски” и „тајне силе природе”. Па
већина наших писаних медија на првим страни-
цама има огроман наслов: „Потоп”. Ваљда биб-
лијски, Бог нас кажњава? Апокалипса? А није
нуклеарна. Јесмо ли жртва, или кривац? А нисмо
били на песми „Евровизије”, нисмо ни гласали...

Или проживљавамо Јонесково позориште
на водени начин? Његова прва драма била је
„Ћелава певачица” и одувек је код људи изазива-
ла смех... Мени је ових дана смешно када чујем
апеле власти да сви грађани који имају гумене
чамце те исте предају штабовима цивилне зашти-
те ради помоћи угроженом становништву. Није
ваљда да цивилна заштита нема довољан број
гумених чамаца? Где су нестали?

Скоро сви су нам политичари ових дана,
осим председника, без кишобрана, покислих

КАКО НАМ СЕ ДОГОДИО „ПОТОП”
Боримо се против пирата у Индијском океану и против

терориста у Малију, а овде нам људи чекају спас на крововима
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VuËiÊ, wegova... (sa str. 4)
Imali nam spasa? Nema odmora dok traje -

OBMANA!
O guπewu demokratije

- Opomiwem graane Srbije da se nalazimo u
vrlo kritiËnoj zoni guπewa svih demokratskih
institucija i svakog kritiËkog miπqewa, jer „Voa”
organski ne podnosi kritiku. Opomiwem graane da
se radi o dokazanom konvertitu, koji je spreman na
sve i koji Êe se makijavelistiËki koristiti svim
sredstvima da ostane na vlasti. Snaga naπe
demokratije i republikanske ideje su na ispitu.
Snaga naπe graanske slobode i æeqe da se saËuva
samostalnost dræave je na proveri. Mnogo Êe nam
trebati zajedniËkog rada i poverewa da izgradimo
neko drugo druπtvo u kome viπe neÊemo imati voe
i stareπine.

O tome kakav nam premijer zapravo treba

- Nama trebaju premijer i vlada koji znaju da
prave novac! Nama ne trebaju dramoseri i japi foli-
ranti koji sve rasprodaju i zakukavaju nad Ëiweni-
com da su dobili svu vlast i da nemaju petqe da
sami preuzmu odgovornost za sudbinu nacije, nego se
ponovo sakrivaju iza Malog Slobe i wegove krimi-
nalne politiËke grupacije. Treba nam premijer koji
Êe stvoriti bogatu Srbiju i iskoreniti siromaπtvo.

O stvarawu novog druπtva

- PolitiËka ideja je digitalna direktna
demokratija ili politika bez profesionalnih
politiËara. Ekonomska ideja je narodni ili etiËki
kapitalizam koji Êe se vremenom pretvoriti u novo
druπtvo - HUMANIZAM. Izgleda danas da je to neka
daleka politiËka utopija, ali to nije tako. Imperija
u rastrojstvu se raspada, dolazi do sukoba civi-
lizacija i traga se za novom politiËkom i ekonom-
skom idejom. Imam ideju. Srbija prva moæe da stvori
takvo druπtvo buduÊnosti. Verujem u inteligenciju i
dobrotu naπeg naroda. Verujem u drevnu mudrost
slovenskih naroda. Verujem u ingenioznost balkan-
skih naroda. Verujem u Evropu koja Êe pobediti
neonacistiËku EU tvorevinu.

Dragaπ - „najzabraweniji intelektualac”

- Spadam u najzabrawenije srpske intelek-
tualce. Uspeπno su me zabrawivali podjednako
komunisti, nacionalisti, πovinisti, socijalisti,
demokrate, neoliberali, eurofanatici i profe-
sionalni Srbi. Svima je smetala moja slobodarska
misao i borba za institucije sistema. Mediji ne
smeju da me prenose jer predstavqam moderno,
ekonomsko, evropsko i kosmolitsko srpstvo.
Govorim otvoreno i slobodno jer je to deo moga
vaspitawa. Smatram da samo tako mogu da pomognem
zajednici. Sve moje prognoze su se u posledwih tri
decenije obstvarile. Naæalost, bio sam u pravu za
sve πto sam pisao i govorio. PolitiËki promiπqam
Ëetiri decenije, ali se ne bavim profesionalno
politikom. Mene ne zanima da se bavim politikom i
zato zastupam ideju da ËoveËanstvu treba jedna nova
politiËka i ekonomska ideja.

1.5.2014.                          Sajt: Teleprompter.rs
(Podvukla - Iskra) 

Masovno `preletawe` qudi u SNS 
- dokaz straha od partijske vlasti

Predsednik Nove stranke Zoran ÆivkoviÊ
rekao je danas da vlada premijera Aleksandra
VuËiÊa nema pravo na 100 dana "medenog meseca" sa
graanima i opozicijom, jer ona nije nova, veÊ
vlada kontinuiteta.

"U proteklih nekoliko nedeqa mogli smo
da vidimo da se vlada i daqe bavi predizbornim
aktivnostima. Nismo dobili predlog rebalansa
buxeta, a to je posao koji je prvo trebalo uraditi.
Do sada smo zamajavani priËama o novom radnom
vremenu, πto je potpuno besmisleno, i o smawivawu
upotrebe sluæbenih vozila", kazao je ÆivkoviÊ na
konferenciji za novinare u sediπtu stranke. 

On je ocenio da Aleksandar VuËiÊ pred-
loæenim merama πtedwe æeli da "putinizuje
Srbiju ili da postane mali Putin". 

"Ko god pokuπava da imitira nekog ko ima
tako visoko mesto u svetskoj politici, postaje
karikatura tog Ëoveka. Mi sad prepoznajemo
karikaturu Putina u liku predsednika vlade",
kazao je ÆivkoviÊ. 

Predsednik Nove stranke istakao je da je
posao smawivawa upotrebe sluæbenih vozila
vaæan, ali za Ëinovnika sredweg ranga u Sluæbi za
zajedniËke poslove Vlade Srbije. 

"Moæemo i da se naπalimo i da kaæemo da
je to posao za mlaeg referenta, ali svakako nije
zadatak predsednika vlade ili generalnog sekre-
tara da bude na Ëelu Komisije za odobravawe
upotrebe sluæbenih vozila", rekao je ÆivkoviÊ i
dodao da je vlada u prethodnom vremenskom perio-
du mogla da objavi tajni ugovor sa Etihadom i time
dokaæe da ispuwava obeÊawa. 

"Mi smo pozivali nekoliko puta u toku
proπle godine da se taj ugovor objavi jer smo
uvereni da nije u korist Srbije. JuËe smo Ëuli da je
VuËiÊ obeÊao da Êe prvo objaviti ugovor sa
Fijatom, πto je korektno, pa posle toga i sa
Etihadom. Smatram da nema nikakvog razloga da se
oba ugovora ne objave u isto vreme", rekao je
ÆivkoviÊ. 

On je rekao da postoji evidentan strah od
aktuelne vlasti i da to najboqe ilustruje masovno
"preletawe" dræavnih Ëinovnika, od najniæeg do
najviπeg ranga, u SNS. 

"Bilo je takvih primera i ranije kada su
2001. godine buquci qudi odlazili u DSS, kasnije
se to deπavalo i s Demokratskom strankom. Ipak,
ovakva jata preletaËa nisu zabeleæena u modernoj
istoriji na ovim prostorima. Siguran sam da je to
posledica straha za oËuvawe posla i pozicije ili
za ostvarivawe joπ viπe funkcije", kazao je
ÆivkoviÊ. 

Prema wegovim reËima, Nova stranka je
pokrenula inicijativu o stvarawu etiËkog kodeksa
za politiËke stranke, kojim bi trebalo spreËiti
preletaËe...  "Prelazak u drugu politiËku partiju je
dozvoqen liËni izbor, ali se mora stati na put
zloupotrebi stranaËke kwiæice za dobijawe i
oËuvawe visokih politiËkih ili ËinovniËkih
pozicija", rekao je ÆivkoviÊ.

7.5.2014.                                                  SIM
(Podvukla - Iskra)

276

Пол Крејг Робертс: Вашингтон је највећи непријатељ човечанства

НЕМА ТУ НИКАКВЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Како Вашингтон успева да се извуче са

тврдњом да је земља којом влада демократска и да
има слободу? Ова бесмислена тврдња спада у најне-
основаније тврдње у историји.

Нема ту никакве демократије. Гласање је
маска иза које се крије власт неколико моћних
интересних група. У две своје пресуде донете у XXI
веку (Уједињени грађани и Мекачен[1]) Врховни суд
Сједињених Држава је одлучио да задобијање ути-
цаја над владом Сједињених Држава до кога дола-
зе интересне групе путем мита није ништа друго до
упражњавање слободе говора. Ове пресуде дозво-
љавају моћним акционарским и финансијским
круговима да бирају власт која служи њиховим
интересима на рачун општег благостa-
ња. Контрола коју интересне групе остварују над
владом толико је потпуна да интересне групе
имају имунитет од кривичног гоњења. На забави
поводом свог одласка у пензију, тужилац Комисије
за хартије од вредности Џејмс Кидни рекао је да су
кривична гоњења које је предузео против
Голдман Сакса и осталих „банака превеликих да
би пропале“ била обустављена од стране њему
надређених који су „били усредсређени на доби-
јање високоплаћених послова по престанку
службе у влади“. Сам врх Комисије за хартије од
вредности, каже Кидни, није „веровао да се без-
брижнима и моћнима сме задати бол“. У свом
извештају са Киднијевог опроштајног говора, Ерик
Зесе указује да је Обамин режим објавио лажну
статистику по којој су вођени процеси којих није
било, како би се лаковерна јавност уверила да су
преваранти са Волстрита кажњени. http://www.
counterpunch.org/2014/04/09/65578/ 

Демократија и слобода захтевају независ-
не и агресивне медије, независно и агресивно
правосуђе и независну и агресивну Скупштину.
Сједињене Државе немају ништа од тога.
Амерички медији непрестано лажу у корист вла-
сти. Ројтерс наставља да лажно извештава како је
Русија извршила инвазију и анектирала Крим.
Вашингтон пост је пласирао очито лажну причу
којом Обамин режим сугерише да су масовни про-
тести у некадашњим руским областима у
Украјини плаћена руља[2]  коју хушка влада
Русије.

У то не верују чак ни вашингтонске марио-
нете у Кијеву. Званичници власти коју је
Вашингтон инсталирао у Кијеву признају да
постоји потреба за успостављањем извесног сте-
пена аутономије у руским говорним подручјима и
за законом који дозвољава референдуме, али је ова
реалистична реакција на распрострањену забри-
нутост међу Украјинцима очигледно угушена од
стране Вашингтона и лаких медија[3]. Државни
секретар САД Џон Кери и даље игнорише руског
министра спољних послова и даље инсистира да
„Русија мора удаљити своје људе са Југоистока
[Украјине]“.

Врло је опасно то што се дешава. Вашингтон
је погрешно проценио своју способност да преотме
Украјину. Отпор вашингтонском преотимању је

готово стопроцентан у руским говорним под-
ручјима. Локална полиција и снаге безбедности
прешле су на страну демонстраната. Обамин
корумпирани режим и лаки медији безочно лажу да
су протести симулирани и да представљају очиту
оркестрацију „Путина који поново хоће да успоста-
ви Совјетску империју“. Руска влада упорно поку-
шава да оконча сукоб и немир до којих је довео
непромишељни вашингтонски пуч у Кијеву, више
него што јој је потребно да поново обухвати нека-
дашње руске територије као што је био случај на
Криму. Али, Вашингтон наставља да игнорише
руску владу и приписује одговорност за немире
руском, а не вашингтонском утицају са стране.
Видети http://rt.com/news/lavrov-kerry-ukraine-
talks-200/, такође иhttp://www.informationclearing-
house.info/article38196.htm

Руска влада зна да Вашингтон не верује у
оно што говори и да Вашингтон систематски
провоцира продужавање и погоршање проблема.
Руска влада се пита који дневни ред спроводи
Вашингтон. Да ли је Вашингтон у својој арогантној
глупости и охолости суперсиле неспособан да при-
зна да покушај преузимања Украјине неће вредети
и да му следује повлачење? Зар Вашингтон не схва-
та да руска влада није ништа спремнија да прихва-
ти примену насиља против руског становништва у
Украјини него што је то могла бити у Јужној
Осетији? Ако се Вашингтон не опамети, руска влада
ће морати да шаље своје трупе, као у Грузији.
http://rt.com/news/ukraine-russia-operation-crimi-
nal-288/

Пошто је то и будали јасно, да ли је циљ
Вашингтона да изазове рат? Да ли због тога
Вашингтон гомила НАТО снаге на границама
Русије и шаље ракетне бродове у Црно море?
Вашингтон угрожава цео свет. Ако Русија закључи да
Вашингтон намерава да украјинску кризу радије
води ка рату него да је реши, да ли ће Русија седе-
ти и чекати, или напасти прва?

Могло би се помислити да ће немачки кан-
целар, британски премијер и француски председ-
ник увидети опасност ове ситуације. Можда и хоће.
Међутим, велика је разлика између помоћи коју
Русија даје другим државама и помоћи
Вашингтона. Русија даје финансијску помоћ вла-
дама; Вашингтон даје џакове пара појединцима у
влади свестан да је вероватније да ће појединци
радити у свом интересу него у интересу државе.
Стога европски политичари ћуте док Вашингтон
усмерава кризу ка рату. Ако не стигнемо до рата,
то ће значити да је Путин нашао решење које
Вашингтон неће моћи да одбије, као што је успео
у Сирији и Ирану.

Парадокс је што се Путин приказује као
тежак, док се Вашингтон претвара да је шампион
„слободе и демократије“. Вашингтон је у ХХI веку
сваку манифестацију тираније учинио својим
заштитним знаком: незаконите и неуставне ликви-
дације без одговарајућег законског поступка,
незаконита и неуставна хапшења и задржавања 
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Samo sporazum...

Vladimir Putin prema nama odnosi s uvaæavawem.
Smatra nas neprijateqima." Bivπi finski predsjed-
nik Urho Kekonen dao je opπti savjet za takve pri-
like, koji glasi: "Ne traæite prijateqe tako daleko,
a neprijateqe tako blizu."

Meni je samorazumqivo da su ti susjedi
najveÊi neprijateqi i najboqi prijateqi. Sa wima si
vezan u Ëvor geografije, slijepog djelovawa sile
prostora, kao u bermudskom trouglu. Sa wima dijeliπ
svu tragiËnu istoriju, proπlost, sadaπwost, a
dijeliÊeπ i buduÊnost.

Za Rusiju je Ukrajina vaæna iz geostrateπkih,
vojno-politiËkih, bezbjednosnih i ekonomskih
razloga, i zato je ova borba sa SAD i EU Ëista poli-
tika moÊi, klasiËni odnos izmeu velikih sila. U
pitawu su geostrateπki i geopolitiËki interesi.
Velike sile djeluju po inerciji geopolitike, a ne
meunarodnog prava.

Zapad treba da prestane da pritiska
Ukrajinu da se opredjequje nasuprot ruskim
strateπkim nacionalnim i ekonomskim interesima.
Ukrajina je talac novog klinËa Zapada i Rusije. Ili
mora prihvatiti status tampon zone kao trajno
obiqeæje svoje dræavne pozicije, ili Êe prihvatiti
realnost da u susjedstvu ima Rusiju, respektabilnu
silu sa svojim interesima, a ne neku tek obiËnu
stranu zemqu. Rusija æeli da sprijeËi ulazak
Ukrajine u NATO, a moæda i EU. Ako se nastavi pri-
tisak na Rusiju na ovaj naËin, Rusija Êe oko sebe
napraviti pojas zamrznutih konflikata, od Osetije,
Abhazije, Krima, Pridwestrovqa, kako bi se
odbranila i zaπtitila.

Hladni rat je bio opasna, ali obostrano kon-
trolisana kockarska igra velikih sila, koja je
obezbjeivala odræawe ravnoteæa snaga. Za vrijeme
hladnog rata dva bloka su posredno ratovala daleko
od svojih granica, a danas se sukobi vode na granica-
ma Rusije. Govori li nam to neπto?

Pod kapom nebeskom je opasan geopolitiËki
haos. Rusija se ne smije upustiti u vojnu avanturu ter-
itorijalnog komadawa Ukrajine, jer bi time izgubila
moralni prestiæ koji je stekla posqedwih godina
svojim odnosom prema svjetskim kriznim pitawima.
Svoj uticaj Rusija treba iskoristiti da stanovnici
na istoku Ukrajine formuliπu svoje politiËke zaht-
jeve vlastima u Kijevu.

S druge strane, vojna akcija ukrajinskih snaga
na pobuwene istoËne proruske provincije lako moæe
dovesti do trajne podjele Ukrajine. U suprotnom, ako
se pree taËka preko koje nema povratka, rat Êe biti
nezaustavqiv, a posqedice katastrofalne. Tada od
Ukrajine moæe ostati samo okrajina, a Rusija moæe
biti ozbiqno iznutra i meunarodno destabilizo-
vana, jer bi se na frontu protiv Rusije okupili broj-
ni bjelosvjetski leπinari. Samo Ëvrst sporazum
Ukrajine, Rusije, EU i SAD moæe sprijeËiti novi rat
u Evropi, privremeno zamrznuti konflikt i obezbi-
jediti potreban mir.

SIM (Nezavisne), 9.5.2014.             –ore LatinoviÊ
(Podvukla - Iskra) 

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ -
ПЉАЧКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Никада отвореније, за политичке странке
бављење политиком у Србији је искључиво начин за
стицање материјалне користи.

Држава је пљачкана још од комунистичких
времена кроз систем директне погодбе који је
директорима давао овлашћења да - без тендера и
система контроле - робу коју преузимају плаћају
по цени који сами договоре са својим партнерима.

Аутор ових редова је имао прилике да се у
државном предузећу распитује о цени грађевин-
ског плаца за који је био заинтересован, да би му
познаник који ради у том предузећу у наступу
искрености и са жалом рекао: „Ех, где су златна
времена директне нагодбе”.

Десетине и стотине плацева и станова
широм земље тако су нашли своје власнике за сим-
боличну цену. Таква је ситуација настављена и за
власти социјалиста и њихових наследника из ДОС-
а. Послови су уговарани на „одокативне” цифре и
на основу тога и исплаћивани. Све до доношења
Закона о јавним набавкама током 2002. године који
ће донети привид контроле трошења државног
новца.

Привид, јер је уведена категорија набавке
„мале вредности” до износа који у овом моменту
износи три милиона динара. Законски су дата
овлашћења директорима да сами бирају којем
предузећу ће послати захтев за понуду, тако да се
већ унапред знало ко добија посао и по којој цени.
Преостале две фирме које би се појавиле на кон-
курсу били би или фиктивне или „ћерке фирме”
унапред познатог победника.

И, тако је рађено и ради се у хиљадама
градских, покрајинских и републичких предузећа
и институција протеклих деценија. Милијарде евра
су завршиле у приватним џеповама, а Србија
опљачкана и девастирана.

Отуда се сав интерес политичких странака у
Србији своди на узимање што већег броја предузе-
ћа, што већег дела колача. Сви руководиоци пре-
дузећа - без обзира којој политичкој странци при-
падали - радили су и раде исту ствар уз знање и
благослов својих партијских лидера. Политичке
странке су ту само да дају кров и законски оквир у
којем пљачка може да буде настављена.

Наиме, закони које је Скупштина Србије
усвајала дају правно покриће за овакву праксу. У
поступцима руководиоца предузећа нема ничег
противзаконитог. Систем неповратно једе самог
себе и Србија сиромаши све више и више. 

Глад партократа расте обрнуто пропорцио-
нално; што је мање новца у игри, њихова је глад
све већа и методи све бруталнији. Оне су одавно -
пре свега по „омерти”, закону ћутања - методо-
лошки најсличнији криминалним организацијама.

Политичка убиства део су демократске
орнаментике одавно. „Сви су део истог лицемерја”,
да парафразирам Ал Паћина у „Куму”. Отуда нема
много простора за наду о томе како ће смрт демо-
кратског политичког система у Србији изгледати.

Партократски мафијаши браниће своје
изворе прихода безобзирно као и њихови сицили-
јански претходници.

Димитрије Косијер
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Ko i koliko plaÊa nevladine organizacije u
Srbiji, CESID, B92, „PeπËanik”, E-novine...

Moæe li trag novca kojim se finansira
nekolicina ovdaπwih nevladinih organizacija da
objasni wihov status u srpskoj javnosti i druπtvu, bez
obzira na ono πto te nevladine organizacije uËine toj
javnosti i tom druπtvu?

U centru Beograda, u Kneza Miloπa ulici broj
4, niËe spomenik qudskim pravima i demokratiji u
Srbiji. Ili je to spomenik neproglaπene okupacije
Srbije? U svakom sluËaju je to spomenik bahatom i
netransparentnom raspolagawu novcem i imovinom
graanki i graana Beograda i Srbije. Kako su
„Novosti” primetile pre nekoliko dana, reË je o
poslovnom prostoru povrπine 512 kvadratnih metara
u srcu Beograda, koji je na neodreeno vreme i bez
ikakve naknade Grad Beograd ustupio na koriπÊewe
„KuÊi qudskih prava i demokratije”, organizaciji u
kojoj je okupqeno pet nevladinih organizacija
(Graanske inicijative, Beogradski centar za qudska
prava, Komitet pravnika za qudska prava, Helsinπki
odbor za qudska prava, Centar za praktiËnu poli-
tiku). Netransparentnost sagledavamo u pitawu pro-
cedure po kojoj im je ustupqen ovaj prostor (reπewem
bivπeg gradonaËelnika Dragana –ilasa, bez ikakve
javne rasprave ili prethodnog demokratskog procesa
odluËivawa) sagledavamo je u pitawu razloga zbog
kojih je izabrano baπ ovih pet organizacija civilnog
druπtva a ne neke druge... to jest, da li je i drugim
organizacijama civilnog druπtva Grad ponudio taj
ili neki drugi besplatni prostor, tu je onda i pitawe
zaπto bi nevladine organizacije bile privilegovane
besplatnim poslovnim prostorom, za razliku od
zanatlija, kafexija, trgovaca... koji zakup poslovnog
prostora plaÊaju debelo... Dok se bahatost sastoji u
tome πto se, ustupawem poslovnog prostora u Kneza
Miloπa 4, Grad odrekao prihoda od, navode
„Novosti„, „najmawe 100.000 evra godiπwe” koji bi
svakako koristili mnogo veÊem broju graanki i
graana Beograda da su upotrebqeni za, recimo,
obnovu joπ nekog deËjeg obdaniπta, ili πkolske
fiskulturne sale, ili su mogli da budu iskoriπÊeni
za leËewe neke bolesne dece kojoj je pomoÊ neophod-
na...

SREBRENI»KA PODVALA

No Kneza Miloπa 4 je samo materijalna
posledica one upitanosti da li ta „KuÊa qudskih
prava i demokratije”, i sve πto ona simbolizuje,
predstavqa spomenik demokratizaciji ili pak
neproglaπenoj okupaciji Srbije? Ovu je upitanost
dodatno pojaËao niz od nekoliko nedavnih dogaaja
bez direktne meusobne veze.

Najpre je jedna od sreÊnih dobitnica prostora
u Kneza Miloπa 4, prva dama Helsinπkog odbora u
Srbiji, Sowa Biserko, pred Meunarodnim sudom
pravde u Hagu svedoËila protiv Srbije u sporu koji je
pred ovim sudom povela Hrvatska zbog navodnog geno-
cida; iako je i sama Biserko izjavila da je svesna da
se „moj pristanak da svedoËim u tom procesu tretira
kao izdaja”, weno je svedoËewe protiv sopstvene
zemqe (dobro, zemqe u kojoj æivi) izazvalo tek zane-
marqivu reakciju javnosti. Potom su „Æene u crnom”,
a bio je meu wima i poneki muπkarac, tik posle
obeleæavawa 15-godiπwice poËetka NATO agresije -

26. marta - na Trgu Republike organizovale „mirovnu
akciju `Pamtimo zloËine na Kosovu`”, „a povodom 15
godina od zloËina poËiwenih nad albanskim
stanovniπtvom na Kosovu”; reakcija javnosti svela se
uglavnom na Fejsbuk komentar bivπeg televizijskog
voditeqa, koji je zbog toga odmah priveden i proveo je
nekoliko dana u pritvoru, uporedo sa wim je priveden
i voa pokreta „Naπi” zbog objavqivawa na
Internetu „spiska 30 najveÊih srbomrzaca i izdajnika
meu javnim liËnostima”     Ëiji je ciq „ukazivawe
javnosti na sve one koji u druπtveno-kulturnom pros-
toru Srbije nekaæweno πire govor mræwe prema srp-
skom narodu i Ëine teπka kriviËna dela diskrimi-
nacije i πirewa verske, nacionalne i etniËke mræwe
i netrpeqivosti, a nikada do sada nisu izvedeni
pred lice pravde”, a uz sve to su nadleæni dræavni
organi obavestili javnost da bi i pakovawe ovakvih
sadræaja na internetu moglo da se protumaËi kao
kriviËno delo... I najzad, 9. aprila, Ministarstvo
odbrane Srbije otkazuje promociju kwige
„SrebreniËka podvala”, zakazanu mesec dana ranije
za 10. april u Domu Vojske Srbije; do otkazivawa
dolazi poπto je Fond za humanitarno pravo (FHP)- na
Ëijem je Ëelu Nataπu KandiÊ zamenila Sandra
OrloviÊ - tog 9. aprila izdao saopπtewe u kojem
„zahteva od Ministra odbrane Nebojπe RodiÊa i
NaËelnika Generalπtaba Qubiπe DikoviÊa da
onemoguÊe odræavawe ovog skupa u prostorijama
dræavnih institucija”...

Pa se, posle ovih sluËajeva a oni su tek deo
sluËaja u kojem æivimo i ne znamo mu leka, postavqa
opravdano pitawe uzroka   nedodirqivosti spomenu-
tih, i ostalih wima sliËnih i bliskih nevladinih
organizacija. Jesmo li toliko oguglali na ono πto i
sama Sowa Biserko dovodi u vezu sa izdajom? Da li je
Êutawe javnosti, povodom performansa æena koje su
ucveqene samo zbog zloËina koje su poËili Srbi, znak
da je javnost shvatila da je svaki zloËin straπan samo
ako su ga Srbi poËinili? Ili se to Êutawe moæe
shvatiti i kao dostojanstveno ignorisawe  nepristoj-
ne provokacije? ©to bi i Sowu Biserko, i æenu u
crnom, Staπu ZajoviÊ, i Nataπu KandiÊ i Sandru
OrloviÊ..., pretvorilo u hodajuÊe negacije svega πto o
Srbima tvrde jer im Srbi iz dana u dan, toleriπuÊi
Ëak i one koji ih najstraπnije vreaju optuæbama da su
genocidni zloËinci, masovni silovateqi i zatucani
ksenofobi, dokazuju svoju kulturu tolerantnosti i
domaÊinske πirokogrudosti; ako je tako, samo neka
tako i ostane.

TRAG NOVCA

Ali ne iscrpquje se objaπwewe naπeg sluËaja
samo ovim moguÊnostima; kako objasniti, na primer,
onu oËiglednu uzroËno-poslediËnu vezu izmeu
zahteva FHP-a i odgovora Ministarstva odbrane
povodom kwige o Srebrenici, ili pak davawe na
besplatno koriπÊewe dræavne, narodne imovine
osobi koja tu istu dræavu i narod denuncira zbog
(navodnog) genocida? Novinari istraæivaËi u
Sjediwenim AmeriËkim Dræavama i ostalom razvi-
jenom zapadnom svetu imaju jedno zlatno pravilo:
Follow the money. Prati tok novca. Ispratimo li tok
novca kojim se finansiraju ove zastupnice qudskih
prava i ekskluzivne srpske odgovornosti za zloËine, 
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jekat: 2013/2014. Rodna perspektiva qudske bezbed-
nosti, u partnerstvu sa Autonomnim æenskim centrom
i ASTRA) a ista ambasada istovremeno finansira i
Centar za evroatlantske studije (CEAS) Jelene
MiliÊ - na primer, projekat „Odgovori na lokalne,
regionalne i globalne bezbednosne pretwe” - i to u
saradwi sa Balkanskim fondom za demokratiju, koji
pak zajedno sa NATO odeqewem za javnu diplomatiju
finansira CEAS-ov projekat „NATO, Srbija i
Zapadni Balkan - Konferencija o novom NATO
strateπkom konceptu” ...

I zato vaqda i ne treba da nas Ëudi πto anti-
ratne aktivistkiwe i pacifistkiwe iz „Æena u
crnom” nastupaju zajedno sa NATO plaÊenicom
Jelenom MiliÊ iz CEAS-a, recimo, 4. oktobra proπle
godine u „saopπtewu Centra za evroatlantske studi-
je i `Æena u crnom`” pod naslovom „ZagluπujuÊa tiπi-
na koja para uπi”, ili u zajedniËkom protestnom
„Saopπtewu povodom imenovawa Dominika Stros-
Kana za ekonomskog savetnika vlade Srbije”, ili u
saopπtewu od 4. marta ove godine „Sowa Biserko nije
sama” povodom wenog svedoËewa protiv Srbije, a u
korist Hrvatske...

Meu finansijerima CEAS-a je i Nacionalna
zaduæbina za demokratiju (NED) - 38.000 dolara 2013,
36.000 dolara 2012... koja pak finansira i Fond za
humanitarno pravo (47.000 dolara 2013, 45.000 2012.)
ali i „PeπËanik”, E-novine, Jukom, Inicijativu
mladih za qudska prava (114.000 dolara u 2012. godi-
ni) Nezavisno druπtvo novinara Vojvodine (skoro
100.000 dolara samo 2012.)... Pri Ëemu treba imati u
vidu da se NED gotovo u potpunosti finansira iz bu-
xeta SAD (buxetska linija Stejt departmenta
namewena USAID-u) i da se finansirawe projekata u
inostranstvu obavqa uz konsultacije sa Stejt depart-
mentom; u wegovom bordu su i Eliot Abrams, zamenik
nacionalnog savetnika za bezbednost u adminis-
traciji Xorxa Buπa Mlaeg, Miπel Dan koja je radila
- ne navodi se precizna funkcija - u Birou za
obaveπtajne poslove i informacije (The Bureau of
Intelligence and Resesarch, INR) „Ëija je primarna misi-
ja” - stoji na wegovom zvaniËnom sajtu - „da prikupqa
obaveπtajne podatke od koristi za diplomatiju SA”,
Beri Xekson koji je bio asistent predsednika SAD za
strateπke inicijative i spoqne poslove, Stiven
ΠestanoviË, nekadaπwi stariji direktor za razvoj
politike u Nacionalnom savetu za bezbednost, Vin
Veber iz Savetodavnog komiteta ameriËkog sekretara
za odbranu...

I tako daqe, moglo bi se ovako nabrajati une-
dogled. Sve informacije kojima smo vas zasuli, od
finansiranih i finansirawa do finansijera, inaËe,
potiËu iz javnih, zvaniËnih izvora; i sve πto smo
izneli predstavqa samo deo ukupne slike, buduÊi da
ni naπe nevladine organizacije, a ni wihovi ameriË-
ki finansijeri, nisu onoliko transparentni koliko
to od drugih zahtevaju. I joπ je mawe transparentan,
premda se nasluÊuje, posao koji finansirani zauzvrat
obavqaju za svoje finansijere.

A odgovor na dilemu kojom smo zapoËeli priËu
- kakav nam to spomenik niËe u Kneza Miloπa 4 -
vaqda je sad potpuno jasan.

PeËat. 22.4.2014.                                    Nikola VrziÊ
(Podvukla - Iskra)

Ko i koliko...

dolazimo do popriliËno jednostavnog objaπwewa
wihove moÊi i nedodirqivosti pred kojima saluti-
raju i ministar odbrane i naËelnik Generalπtaba
onoga πto je preostalo od srpske vojske. Svima su im,
naime, finansijeri uglavnom isti, i uglavnom prois-
tekli iz bezbednosno-politiËkih struktura
Sjediwenih AmeriËkih Dræava, πto nas inaËe baπ
Ëudi.

Fond braÊe Rokfeler, na primer, pored
ostalih u Srbiji, finansira i Fond za humanitarno
pravo, Helsinπki odbor za qudska prava u Srbiji,
Æene u crnom, Centar za evroatlantske studije... FHP
je, tako, 5. juna 2013. dobio 17.000 dolara, 18. oktobra
2011. 180.000 dolara, 18. juna 2009. 75.000 dolara,
Centar za evroatlantske studije Jelene MiliÊ 2.
avgusta 2012. 45.000 dolara i joπ 30.000 11. aprila
2011, Helsinπki komitet Sowe Biserko 75.000
dolara 13. februara 2008, „Æenama u crnom” je kroz
Rekonstrukcija æenski fond, Ëije su osnivaËice,
plaÊeno 30.000 dolara 19. jula 2010, i pre toga 80.000
dolara 9. marta 2006, a na listi plaÊenika Fonda
braÊe Rokfeler su i Nezavisno udruæewe novinara
Vojvodine, Inicijativa mladih za qudska prava,
Centar za regionalizam, Beogradski fond za poli-
tiËku izuzetnost... Iako nije potrebno posebno
dokazivati vezu Rokfelera sa vaπingtonskim
establiπmentom, pa i onim bezbednosnim, napomeni-
mo da se meu rukovodiocima ovog fonda nalazi i
Nikolas Berns, nekadaπwi ameriËki ambasador u
NATO, zvaniËnik Nacionalnog saveta za bezbednost
zaduæen za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju, treÊerangi-
rani u Stejt departmentu izmeu 2005. i 2008...

Institut za mir Sjediwenih Dræava (United
States Institute of Peace - USIP) federalna institucija
koju je osnovao ameriËki Kongres 1984. sa ciqem da
„sluæi narodu i vladi (SAD)” i u Ëijem bordu direk-
tora sede i ameriËki dræavni sekretar i sekretar za
odbranu, finansirao je Helsinπki odbor za qudska
prava Sowe Biserko sa 34.550 dolara u fiskalnoj
godini 2006. i 45.000 dolara 2004, Fond za humani-
tarno pravo iste fiskalne godine sa 40.000 dolara, a
finansirali su i Cesid, B92...

U jednom od nedavnih tekstova u „PeËatu”
ukazali smo na vezu USAID-a sa ameriËkim bezbed-
nosnim strukturama; ukratko, USAID deluje, stoji u
wegovim osnivaËkim aktima, „na osnovu spoqnopoli-
tiËkih smernica predsednika SAD, dræavnog sekre-
tara i Nacionalnog saveta za bezbednost” u kojem pak
sede i direktor CIA, i direktor Nacionalne obaveπ-
tajne zajednice, i ameriËki sekretar za odbranu, i
naËelnik Generalπtaba ameriËke vojske... Osim πto
direktno daje pare Fondu za humanitarno pravo koji
zauzvrat daje instrukcije srpskom ministru odbrane i
naËelniku Generalπtaba koji zauzvrat te instrukcije
ispuwavaju, USAID zajedno sa „»arls Stjuart Mot”
fondacijom (i nemaËkim Marπal fondom, takoe iz
SAD) uËestvuje u formirawu Balkanskog fonda za
demokratiju (Ivan Vejvoda je bio wegov izvrπni
direktor) koji finansira i Helsinπki odbor za qud-
ska prava i Centar za evroatlantske studije, dok se
spomenuti partner USAID-a, „»arls Stjuart Mot”
fondacija, pojavquje kao finansijer i Fonda za
humanitarno pravo i Æena u crnom (50.000 dolara,
Godiπwi izveπtaj fondacije za 2011. godinu). „Æene
u crnom” finansira i ambasada SAD u Beogradu (pro-
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GeopolitiËki haos oko Ukrajine

Samo sporazum Rusije, EU i SAD moæe 
sprijeËiti rat u Evropi

U Ukrajini je na pomolu graanski rat izmeu
Rusa i Ukrajinaca, a moæda i rat Rusije i Ukrajine.
Najviπe πtete od tog rata imaÊe dva bratska sloven-
ska naroda Rusi i Ukrajinci i dvije susjedne dræave,
a najveÊu "geopolitiËku prednost" imaÊe Zapad, pod
uslovom da on ne preraste u regionalni i πiri
meunarodni konflikt. Zato treba sve uËiniti da do
rata ne doe.

U svijetu postoje realne snage koje prizivaju
rat Ukrajine i Rusije, dvije najveÊe slovenske i
evropske zemqe, od planova ekonomskog iscrpqi-
vawa Rusije, do razliËitih geopolitiËkih koncepata
stvarawa malih dræava i "mnogodræavqa", tako
omiqenog nekim geopolitiËkim πkolama na Zapadu.

Neki geopolitiËki obrasci opstaju u
meunarodnim odnosima uprkos promjenama i protoku
vremena. Agresivni oblik jednostranog geopoli-
tiËkog intervencionizma u meunarodne odnose
uvele su SAD poËetkom dvadesetog vijeka. SAD su
vojnim intervencijama zaposjele pomorsku bazu
Gvantanamo od Kube i dræe je i danas, otele Tajvan od
Kine, osvojile Filipine, Karibe, stvorile su dræavu
Panamu tako πto su pomogle gerilski pokret u su-
verenoj dræavi i odvojile dio teritorije da bi
izgradile Panamski kanal u svom geostrateπkom i
nacionalnom interesu.

Jedna od istorijskih odlika hladnog rata su
podijeqene ili duple dræave. U to doba imali smo
dvije WemaËke, dvije Koreje, dva Vijetnama, dvije
Kine, dva Jemena itd. Postoji opasnost da ista sud-
bina zadesi i Ukrajinu. SSSR je svoje susjedstvo
dræao u satelitskoj pokornosti primjewujuÊi "teori-
ju ograniËenog suvereniteta" Leonida Breæweva. Iz
toga su proizaπle vojne intervencije SSSR u
Maarskoj 1956. i »ehoslovaËkoj 1968. godine. SAD se
sve vrijeme od pada Berlinskog zida ponaπaju kao
pobjednici hladnog rata. SAD su u ime qudskih prava
pogazile suverenost mnogih dræava πirom svijeta.

Svojim unilateralnim djelovawem, od kada
su raspadom SSSR postali jedina svjetska supersila,
SAD su u dvadeset godina vojnim intervencijama u
Iraku, SR Jugoslaviji, Avganistanu, Libiji, kao i
stavovima u vezi s priznawem Kosova, sukobima u
Siriji i Egiptu obesmislile tri najvaænija pojma
meunarodnog pravnog poretka: meunarodno pravo,
demokratiju kao politiËku vrijednost i meunarodnu
zajednicu kao organizovani skup dræava.

Ti pojmovi sada glase: Meunarodno pravo je
sve ono πto predstavqa aktualni interes SAD.
Demokratija je priznawe legitimiteta onom poli-
tiËkom subjektu koji podræava Amerika. Meunarod-
na zajednica je privremena koalicija oko SAD o
nekom meunarodnom pitawu.

Ukrajina je NATO-u vaæna jer je ona karika u
lancu opkoqavawa Rusije, dolazak na wene granice

omoguÊava kontrolu ruske dræavne teritorije.
Blizina NATO-a u Ukrajini obesmiπqava i Ëini
nepraktiËnom rusku nuklearnu i raketnu odbranu po
strateπkoj dubini. Rusija se nema kuda povuÊi nazad
i zato mora Ëvrsto stajati na odbacivawu NATO-a od
Ukrajine i Rusije.

Radikalni krugovi u SAD guraju Evropu u kon-
frontaciju sa Rusijom oko Ukrajine, Ëime NATO
instaliπu kao jedinu odbrambenu snagu i sidro kojim
dræe Evropu, dok s druge strane odbacuju i izgurava-
ju Rusiju iz Evrope u Aziju, spreËavajuÊi stvarawe one
ideje francuskog generala � ©arla de Gola o "total-
noj Evropi", od Atlantika do Urala, koja bi bila
sposobna da odluËuje o svojoj sudbini bez pretjeranog
mijeπawa Amerike. Wegova ideja snaæne Evrope
poËivala je na saradwi Francuske, WemaËke i Rusije.

Stvara li se u Ukrajini novi "Berlinski zid"
u Evropi i prema Rusiji? Sukob u Ukrajini je duboko
protiv Evrope, kao jedinstvenog geopolitiËkog i
ekonomskog entiteta.

Za vrijeme hladnog rata, SSSR i Zapad su
igrali na "velikoj πahovskoj tabli" neku vrstu
"geopolitiËkog πaha', potez za potez, SAD uzmu
Tajvan, SSSR vrati na Koreji, SAD skoËe na Vijetnam,
Rusi vrate na Kubi, Amerikanci uzmu »ile, Rusi
vrate u Avganistanu itd.

Poslije 11. septembra 2001. godine ameriË-
ki predsjednik Xorx Buπ Mlai je legalizovao dok-
trinu "preventivnog rata" protiv neposluπnih
zemaqa, a πirewe NATO-a pretvorio u vojnu opsadu
drugih dræava. Posqedica toga je povratak na
"geometriju sile": SAD priznaju nezavisno Kosovo,
Rusija prizna Osetiju i Juænu Abhaziju. SAD napadnu
Libiju, Rusi se uËvrste u Uzbekistanu, SAD otvore
Siriju, Rusi pamte pa vrate itd. Zapad pravi kalku-
lacije sa Ukrajinom, a Rusi uzmu Krim.

Nasrtqivost Zapada da instaliraju anti-
raketni πtit u Poqskoj i Rumuniji ili Turskoj mije-
wa prioritete ruskog spoqnopolitiËkog odgovora.
Prosto kao geopolitika. Na poËetku 21. vijeka glo-
balne meunarodne odnose, prema geopolitikologu
Gearadu Toalu, karakteriπu "transformacija SAD u
'supersilu lupeæa' u svjetskim poslovima", uspon
Rusije i "povratak geopolitike", kao i neki oblik
"postsovjetske nostalgije".

U meunarodnim odnosima odavno je poznato
da nije lagodno biti susjed velike sile. Dobar prim-
jer u proπlosti dao nam je Meksiko, prvi sudjed SAD.
Porfirio Dijaz, predsjednik Meksika, izrekao je
Ëuvene rijeËi koje najboqe oslikavaju taj odnos:
"Jadni Meksiko, Bog tako daleko, a Amerika tako
blizu."

SliËno je posvjedËio i predsjednik Gruzije
Mihail Sakaπvili nakon petodnevnog rata sa
Rusijom 2013. godine: "Treba priznati da se 
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Bez promene... (sa str. 22)

јини?
- Седамдесет процената финског наро-

да је против НАТО-а. Против рата. Председник
земље о овом питању ћути као миш. А конзерва-
тивни премијер не крије да је са „обе руке” за
НАТО и ЕУ. Парламентарци такође ћуте. Они
имају изборе за годину дана, не желе да ризику-
ју. Колико ја знам, сада влада кришом од фин-
ских грађана припрема нови споразум са
НАТО-ом. Ова информација је недавно процу-
риле и објавили су је неки наши медији. Људи су
огорчени. Спремају се да у блиској будућности
изађу на масовне демонстрације. За разлику од
Финске, у нама суседној Шведској, њен конзерва-
тивни премијер Фредрик Рајнфелт поштује вољу
свог народа. Он неће дозволити да НАТО буде у
Шведској, иако његова сопствена Конзервативна
партија умерених и либерала гласа за чланство у
НАТО.

„СП”: Финци, изгледа, нису гласали за
санкције против Русије, због наводног мешања у
унутрашње ствари Украјине?

- Финска са Русијом има највећу разме-
ну. Све главне финске компаније послују у
вашој земљи. То је веома корисно за њих. Зашто
би оне одлазиле одавде, свађале се са вама?

„СП”: Да ли Ви видите мирни излазак из
кризе?

- Он је у томе да ЕУ најзад напусти своју
политику певања пратећих вокала
Сједињеним Америчким Државама. Народ
Европе је за то. Негодовања због двоструких
стандарда европских и америчких политичара
чују сеу многим државама. Чешка и Мађарска су
почела да говоре о могућем изласку из ЕУ.
Трезвени гласови стижу из Француске. Постоје
људи који су спремни да чак и сад организују свој
сопствени Мајдан Бриселу. Њих је још увек мало.
Али се већ чује њихов глас. У супротном ће
европске нације саме себе обманути. У њихо-
вим државама је у току безумна анти-руска
пропаганда. И многи јој, нажалост, верују. Али
другог излаза нема осим да Европа престане
да пева пратеће вокале САД. Остаје једино рат.
-------------------

*Питер Иискола је фински дипломата,
стручњак за међународно право, бизнисмен.
Говори осам језика, укључујући руски. У свом
родослову има финске, шведске и руске претке.
Део његове родбине „по руској линији” живи у
Француској. Први пут је посетио Русију 1980.
године, као члан тима који се борио за Европски
куп у рукомету против екипе ЦСКА из Москве. У
2000/2001 је као представник Савета Европе
радио у Чеченији, а пре тога у истом статусу у
Босни и Херцеговини. Радио је у Сталном арбит-
ражном суду у Хагу. Живео је и радио у Холандији
и Француској. Често је у Санкт Петербургу.

Поделите текст - Разбијмо медијски мрак!

30.4.2014.            Свободная пресса, Rusija
(Podvukla - Iskra) 

SAMOIMENOVANI AMBASADORI 

BiÊu ambasador Srbije u Sjediwenim
AmeriËkim Dræavama, ne trepnuvπi, samouvereno
je rekao dojuËeraπwi ministar Vojske Srbije.
Naveo je i da veÊ petnaest godina ima zvawe
ambasadora i da se vraÊa na rad u Ministarstvo
spoqnih poslova, a onda imenovawe i pravac
Vaπington...

U diplomatskoj praksi svih ureenih dræa-
va sveta i te kako se poπtuje procedura predla-
gawa, dobijawa saglasnosti dræave prijema i
imenovawa ambasadora...  A ta procedura, za mawe
upuÊene u diplomatsku praksu, izgleda ovako:

Ministar spoqnih poslova predlaæe
Vladi kandidata za ambasadora u odreenoj zemqi,
a vlada ukoliko prihvati dostavqa svoj obra-
zloæeni predlog na konaËno odobravawe πefu
dræave. Zatim se diplomatskim kanalima traæi
agreman zemqe prijema. Ukoliko u tolerantnom
roku do 45 dana ne stigne pozitivan odgovor, sma-
tra se da odreeni kandidat nije prihvaÊen, za πto
se ne daje bilo kakvo zvaniËno objaπwewe. Ako je
odgovor pozitivan, po dobijawu agremana predsed-
nik dræave izdaje akreditivna pisma ambasadoru,
Ëime se zavrπava procedura i tek tada obaveπta-
va javnost.

Novi ministar spoqnih poslova, reagujuÊi
vaqda na izjavu ovog „ambasadora”, a moæda i joπ
nekih drugih koji se „nabacuju”, qutito je izjavio da
niko ne moæe oËekivati ambasadorsko mesto dok to
ne odredi premijer. Da li to znaËi da imenovawe
ovog ambasadora joπ nije uπlo ni u proceduru? 

Jedan od osnovnih principa skladnog
funkcionisawa diplomatije uopπte jeste diskret-
nost, πto se posebno praktikuje i kod imenovawa
ambasadora. Diskretnost, da bi se saËuvao ugled i
dræave predlagawa i dræave prijema, posebno u
sluËaju neprihvatawa kandidature ambasadora, a
sve u ciqu oËuvawa dobrih meudræavnih odnosa.
Diskretnost, da bi se saËuvao ugled i autoritet i
samog kandidata koji eventualno ne bi bio prih-
vaÊen. Nije potrebno bilo kome da se tokom proce-
dure imenovawa ambasadora u javnosti raspreda
wegova biografija, joπ mawe da se „ËereËi” ili
hvali kandidat koji je u pitawu, a najgore je ako sam
kandidat izlazi u javnost sa tim.

Prilikom imenovawa i prihvatawa kandi-
data za ambasadora i zemqa odaπiqawa i zemqa
prijema vode i te kako raËuna da se poπaqe i
primi najpogodnija liËnost, koja Êe svojim radom i
ponaπawem znaËajno doprineti boqem razumevawu
i saradwi dveju zemaqa. Zbog toga je diplomatija
uopπte, a posebno funkcija ambasadora veoma
delikatna i odgovorna dræavna funkcija. A kakva
se osoba u konkretnom sluËaju predlaæe za
ambasadora u jednu od najznaËajnijih zemaqa sveta
sa kojom je i te kako vaæno imati razumevawe i
korektne odnose, jeste stvar dræavniËke odgo-
vornosti, ali i liËne savesti predlagaËa i poseb-
no πefa dræave, koji u liËnosti ambasadora πaqe
svog izaslanika kod πefa druge dræave. 

Radoman JoviÊ, ambasador u penziji

11.5.2014.                                                        Danas

ПРАВНИ НАЧИНИ ОСАМОСТАЉИВАњА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1.
Свјесни чињенице да је уситњавање, раз-

бијање неке државне заједнице доводи у непово-
љан економски положај новонастале државице, а
узимајући као неоспорну чињеницу међународно
признату реалност БиХ, било би најоптималније
када би се унутар ове заједничке државе почели
успостављати истински грађански односи, ум-
јесто садашњих рефеудализираних, гдје би поли-
тика била у служби економије чији би развој омо-
гућио просперитет цјелокупне државне заједни-
це.

Нажалост, милитантни и доминирајући
врхови најбројнијег народа, покушавају да на
вјерско-националним основама, а потпомогну-
ти дијелом 'међународне заједнице' (МЗ), и
рушећи изворни Дејтон, остваре своју домина-
цију на цјелокупном територију БиХ у циљу
стварања теократске државе, система инкопати-
билног са грађанским основама и праксом циви-
лизације Запада. Ова агресивна политика у циљу
доминације најбројнијег народа има слиједеће
карактеристике:

- непрекидно истицање наводне геноцид-
ности српског народа, наводне геноцидности
Републике Српске и наводне геноцидности
Српске православне цркве;

- непрекидно истицање српског народа у
БиХ као наводног агресора;

- непрекидно истицање става како ће нај-
бројнији народ у БиХ од сада апсолутно одлучи-
вати о судбини цјелокупне Босне и Херцеговине;

-  непрекидно тражење начина да се, на
лажан начин, путем политичког инжењеринга
оствари репрезентативна доминација најбројни-
јег народа у опћинским, градским, ентитетским и
државним парламентима;

-  непрекидно минирање свих напора
Републике Српске да побољша своју економску, а
тиме и социјалну ситуацију;

-  непрекидно тражење од 'МЗ' да укине
изворни Дејтон, централизира БиХ како би нај-
бројнији народ остварио своју доминацију над
цјелокупном БиХ по систему „један човјек – један
глас“.

Ово стање ствари је противно свим демо-
кратским традицијама Запада и неприхватљиво за
грађане и вођство Републике Српске који одбија-
ју ове нељудске методе поробљавања једног
народа и који никада ову доминацију неће дозво-
лити.

2.
Народ Републике Српске има своје досто-

јанство и апсолутно је привржено правном раз-
рјешавању свих проблема и ситуација. Иако је већ
низ година извргнут оваквом нехуманом третма-
ну, он није авантуристички расположен. Другим
ријечима, он неће дозволити било какав потез
који би могао значити тренутно осамостаљење

или од-цјепљење, на примјер, косовског типа.
Али то не значи, да се не жели осамосталити у
односу на нељудски и нелегални третман којем је
подвргнут.

Конкретно говорећи, он се жели осамо-
сталити у смислу легалног поврата свега
изворно дејтонског којег му је 'МЗ' омогућила
Дејтонским споразумом, а што је потврђено
потписима свјетских велесила, као и потписима
регионалних сила: Хрватске и Србије.

Народ Републике Српске не жели ништа
више од оног што му је Дејтоном дато, али ни
ништа мање! Подсјетимо се, у основним цртама,
како се овај народ постепено, али насилнички
развластио од дејтонских принципа:

-  прво, напоменимо да, „све државне
функције и овлаштења која у овом уставу нису
изричито додијељена институцијама БиХ, припа-
дају ентитетима“, члан 3.3.а Устава БиХ.

-  по Дејтонском споразуму, по Уставу,
надлежности БиХ се могу подијелити у три групе:

a)  политике (вањска, вањско-трговинска,
царинска, за усељавање, избјеглице и азил, моне-
тарна);

b) прописи (усељавање избјеглица и азил,
те регулирање саобраћаја између ентитета, доно-
шење изборног закона;

c) радње и поступци (финанцирање уста-
нова и међународних обавеза БиХ)

Дакле, није било никаквих надлежности
за војску, полицију, судство, финанције, итд.
Све у свему, од седам институција БиХ, интервен-
ционистичком политиком и актима Високих пред-
ставника, дошло се до седамдесет институција
БиХ!!! Ово је био резултат пријеноса надлежно-
сти са нивоа ентитета, преко наметања, прити-
сака и уцјена. Напомињемо, да шездесет осам
надлежности пренесено, од којих су свега три
прошле скупштинску процедуру, док их је
шездесет пет наметнуто.

Или, узмимо Одлуку о наводној уставно-
сти Суда БиХ која је донесена прегласавањем
двају конститутивних народа, Хрвата и Срба
(четири гласа), од стране Бошњака (2 гласа)
плус три гласа страних судија. Оваквих гласања
на штету Хрвата и Срба било је неколико.
Напоменимо, да Суд БиХ не постоји у Уставу, те
да је једини правни начин успостављања ове
институције, ревизија Устава БиХ.

Овом насилничком праксом од којих је
дато само неколико примјера, показује се, да је
БиХ, а посебно Република Српска, КОЛОНИЈА
једног дијела МЗ и да такав колонијални однос
потире демокрацију, парламентаризам, људска
права, те међународно право и односе.



Iskra 1. juni 2014. 

Pravni naËin...
3.
Република Српска је спремна устати у

заштиту и поврат својих, насилно одузетих,
права изворног (слова) Дејтона на миран и
достојанствен начин, преко својих легалних
институција, посебно Народне скупштине о
чему постоји национални консензус свих реле-
вантних политичких партија. Иако је ствар хитна,
она то не жели сама да уради, ако већ може имати
и разумијевање са стране, разумијевање које би
требало да буде прихватљиво за РС, брза и ефи-
касна.

Компаративном анализом, установљено је
да је један дио Анекса 4, Устава БиХ, инспириран
Уставом Сједињених Држава. Дисторзије које су
насилно извршене над Уставом БиХ, а које су нај-
више нанијеле штете Републици Српској, омало-
важиле су дух и напоре оних у САД који су се
оновремено трудили да пренесу конституционал-
на искуства једне нације која има најстарију
демокрацију модерног доба на свијету. За прет-
поставити је да они који су до сада репрезенти-
рали ову велику силу, нису на најбољи начин
обавјештавали кључне америчке институције о
ономе што се дешавало у БиХ, и посебно, не о
маћехинском односу према Републици Српској.
Зато би нам разумијевање за преиспитивање пре-
несених надлежности од оних који су дијелом
њихови духовни творци, а као припрема за буду-
ће скупштинске расправе и евентуалне компро-
мисе, добро дошла.

4.
Стављамо на знање западном дијелу 'ме-

ђународне заједнице' да, уколико код бројно нај-
већег народа у БиХ, превлада милитантни фунда-
ментализам, да Европа никада неће прихватити
такву државу, из истих разлога због којих не при-
хваћа ни Турску. Можда политички врхови бош-
њачког народа и нису заинтересирани за ЕУ, него
само за НАТО (Изјава Тихића од прошле године)
јер им то, по свој прилици, осигурава доминаци-
ју Турске и ислама на овим подручјима. Али гра-
ђани РС, који апсолутно поштују вјерске и циви-
лизацијске тековине свих других цивилизација,
не могу, по природи ствари, пристати на ту вари-
јанту. Они хоће да буду дио Европе, а не дио
исламског свијета.

У том случају, истинско осамостаљење
Републике Српске се намеће само по себи и за
надати се да ће Запад за то имати слуха и помо-
ћи РС да кроз овакву одлуку постане дио грађан-
ског свијета. А надати се, ипак, да до расцијепа
БиХ неће доћи, да ће се извршити транзиција ове
земље, и посебно бошњачког дијела, према гра-
ђанском, а не теократском друштву и да ће сва
три народа наћи начина да оживе некадашњи
суживот, комшијство и мјешовите бракове, те да
ћемо заједничким напорима стићи до Европе. 

Аутор је потпредседник Републике Српске.
30.4.2014.                                Емил Влајки   

(Podvukla - Iskra) 

Statut Vojvodine

"SOLOMONSKO RJE©EWE" 
DO BITKE ZA USTAV SRBIJE

- Novim nacrtom statuta Vojvodine
uglavnom su amortizovane neke oËigledne nesa-
glasnosti sa Ustavom Srbije, ali problem je πto
ga sve strane shvataju kao privremeno i prelazno
rjeπewe do promjene dræavnog Ustava, rekao je
Srni politiËki analitiËar –ore VukadinoviÊ.

"Bitka i oko Vojvodine i o neËemu drugom
sa terena statuta premeπta se na novi ustav i
zahteve za wegovom revizijom. Glavna politiËka
bitka vodiÊe se oko promena Ustava Srbije",
rekao je VukadinoviÊ, koji je i urednik Ëasopisa
"Nova srpska politiËka misao". 

On je ocijenio da su iz Statuta izbaËeni
ili ublaæeni neki "dræavoliki" elementi, iako
se, kako je primijetio, trudilo da se nae
"solomonsko rjeπewe" bez oËiglednih pobjednika
i gubitnika. 

Tako sada, kako navodi VukadinoviÊ, nije
viπe "Vlada Vojvodine", nego "Pokrajinska
vlada", a neπto sliËno vaæi i za pitawe glavnog
grada, simbola i meunarodnih predstavniπtava. 

"Ako bi to definisali u jednoj reËi, ovaj
statut je jedan kompromis i kompromiserstvo, koje
nekada moæe da bude razumno, ali moæe da bude i
priliËno trulo, kao kada se na primer, osim
`autonomaπkih simbola` ubacuju istorijski sim-
boli sa srpskim obeleæjima jer predlagaËi statu-
ta nisu imali snage da ukinu stare, pa su im pri-
dodali ove istorijske", rekao VukadinoviÊ. 

On je ukazao na to da je problematiËan
drugi stav Prvog Ëlana Nacrta Statuta u kojem se
navodi da je "AP Vojvodina neodvojivi deo Srbije
u kojoj se neguju evropski principi i vrednosti",
jer ostavqa prostor za razliËita tumaËewa. 

"Nejasno je da li to znaËi da se za razliku
od Srbije u Vojvodini neguju evropski principi i
vrednosti, ili pak da je Vojvodina neodvojivi deo
Srbije samo dotle dok se u Srbiji neguju evropski
principi i vrednosti", rekao je VukadinoviÊ.

On je dodao da je poseban problem to πto
se postavqa pitawe ko je nadleæan da tumaËi i
procjewuje πta su to evropski principi i vrijed-
nosti i da li se oni weguju u Srbiji, kao i πta Êe
biti sa Vojvodinom ako neko zakquËi da to nije
sluËaj. 

Skupπtina Vojvodine usvojila je danas
Prijedlog statuta Pokrajine, koji je izmijewen
nakon πto je Ustavni sud Srbije krajem proπle
godine donio odluku da ospori dvije treÊine
Ëlanova Statuta.

14.5.2014.                                          SRNA, RS
(Podvukla - Iskra) 
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РАЗМИШЉАњЕ О РУСКОЈ СТРАТЕГИЈИ
Верујући да је актуелно држање Владимира

Путина по питању Украјине у суштини исправно,
анализираћемо ситуацију из тог угла, указујући на
суштину његовог тактичког приступа као и на реал-
не отежавајуће околности услед којих своје планове
не може да остварује на онај начин и оним темпом
који би сви ми прижељкивали услед површног при-
ступа проблему. 

Сведоци смо све замршенијих догађаја око
нас. Свет више није једноставно место за живот. Све
је више фактора који утичу на догађаје а још је више
извора информација из којих о тим догађајима
сазнајемо. Све је мање могућности да народ поузда-
но сазна истину и да правилно расуди о битним
догађајима који се збивају у нашем добу.

Оно што данас наизменично и радује и
брине многе од нас српских родољуба који велике
наде полажемо у братску Русију те прижељкујемо
њено буђење, јесте необична ситуација у земљи
Украјини. Можда ће људи који се у данашњем муч-
ном времену немаштине боре да са својим породи-
цама преживе још један дан, рећи да смо група
доконих људи која нема паметнија посла него да
разглаба о светској политици. Али с обзиром да
живимо у глобалном свету у коме сваки догађај има
својих последица, ипак не можемо да се не запита-
мо шта следи из ових догађаја чији смо сведоци. 

Хоће ли се изградити гасовод Јужни ток који
ће нам донети отварање радних места и јефтин гас?
Хоће ли овдашња издајничка власт увести санкције
Русији и тиме изазвати гнев можда не идеалног, али
нашег тренутно најзначајнијег савезника у свету? Да
подсетимо, Украјина је од нас далеко колико и град
Чернобил, с тим што се овога пута уместо еколошке
може догодити политичка катастрофа, или насупрот
томе, конструктиван политички импулс.

Догађаји су се све до недавно одвијали како
треба, односно онако како је нашим интересима и
жељама, те нашем виђењу прилика, ишло у прилог.
Након успостављања марионетске владе у Украјни,
доведене на власт насилним путем у име успостав-
љања прозападног либералног поретка, руски
народ је одлучио да не жели да живи под таквом
влашћу и тако је република Крим припојена Русији.
Руси су како и доликује припојили Крим уз сву
потребну војно-техничку активност. Почели су са
градњом независног енергетског система и свега
потребног за успостављање своје власти. 

Одушевљени буђењем Русије, помислили
смо да ће се исти сценарио збити и са Доњецком
Републиком, али то се није догодило. Владимир
Путин је бар номинално и званично саветовао своје
сународнике у Доњецкој Републици да се за сада
окану референдума, а самим тим и одвајања од
Украјине. Наведена одлука Владимира Путина на-
ишла је на велико изненађење многих, aли и на рав-
нодушност руског народа из Доњецке и Луганске
области који је храбро и успешно организовао
победнички референдум и пргласио независност,
чиме наставља да се бори за своју слободу, без обзи-
ра на изостанак прижељкиване реакције матичне
државе.

Сада се можемо препустити нагађањима и
надањима. С обзиром да верујемо да је актуелно
држање Владимира Путина у суштини исправно,
анализираћемо ситуацију из тог угла, указујући на

суштину његовог тактичког приступа као и на реал-
не отежавајуће околности услед којих своје планове
не може да остварује на онај начин и оним темпом
који би сви ми прижељкивали услед површног при-
ступа проблему.

Као прво, треба узети у обзир разлику изме-
ђу случаја Крим и случаја Доњецк и она се састоји у
томе што је на Криму од раније стационирана руска
војна база на Црном мору на које Крим има излаз.
Даље, Крим је полуострво, па као такав представља
водом заштићени део копна са доста добрим стра-
тешким положајем. Док Доњецка област представља
равну степу без значајнијих ресурса због којих би
било вредно истим интензитетoм (као у Криму) ула-
зити у даље заоштравање ситуације.

Друго, не смемо пренебегнути чињенице на
које упозоравају руски патриотски аналитичари
попут Александра Дугина да Путин у свом ужем и
ширем окружењу има различитих људи, међу којима
битан фактор представљају припадници тзв. шесте
колоне. Или како Дугин каже: „Шеста колона је за
Путина и за Русију, али при том за либералну, проза-
падну, модернизовану и вестернизовану Русију, за
глобализацију и интеграцију у западни свет, за то да
Русија постане успешна корпорација у свету у којем
правила и законе успоставља глобални Запад. Шеста
колона - нису Путинови непријатељи већ његове
присталице. Ако су они и издајници, онда нису у
размерама земље, већ у размерама цивилизације.

- Обе колоне води иста мрежа која геополи-
тички ради против Русије као цивилизације и против
Путина као њеног историјског лидера.

- Председнику шеста колона никада ништа
не замера директно. Своју позицију мотивише
„интересима државе”, „ограниченим ресурсима”,
„узимањем у обзир међународне ситуације”, „бри-
гом о спољнополитичким и спољно-економским
везама”, „бригом за имиџ Русије”. У суштини, то је
она иста пета колона само се издаје за нешто друго

Треће, оно што је факт, јесте да Русија вуче
веома опрезно потезе, настоји да смири ситуацију и
оствари своје циљеве без уласка њене војске у
Украјину - и то је мудро. Међутим Запад жели да
намами Русију да уђе са војском у Украјину по сваку
цену. За сада постоји извесна равнотежа; нико још
није превагнуо на своју страну. Запад се шепури али
стање на терену говори другачије.

И поред десетина и стотина жртава, прорус-
ке трупе успевају да задрже сва своја кључна упо-
ришта и с` обзиром на опремљеност и логистику,
евидентно је да значајна помоћ и подршка из Русије
неизостаје. Стога, тактички приступ (или боље рећи
шаховски потези) Путина, који сам не жели да буде
директно увучен у рат високог интензитета, могу се
разумети као настојање да се не наседне на кука-
вичје јаје непријатеља у виду увлачења војске РФ у
сукоб великих размера који би проузроковао велики
број цивилних жртава и као такав био велики пропа-
гандни ударац имиџу Русије. А то је битно, јер после
много година, Русија успева да у глобалној равни
парира атлантизму те да у све већој мери бива пре-
познавана широм слободољубивог света (а све више
и на самом Западу) као носилац нове цивилизациј-
ске алтернативе трулом западњачком моделу.

Ј. Алексић
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Bez promene...

да ради гушења политичке воље оних држава
које су видно економски слабије? Ради кориш-
ћења јефтине радне снаге и нових тржишта за
себе.

- За ускршње празника сам путовао у
Грчку, био у Атини и на Светој Гори. За мене, као
православног човека, то је традиционално
путовање сваке године. Овога пута сам се много
дружио са Атињанима. Не са политичарима, већ
са обичним грађанима. Они су ми рекли да се у
својој земљи последњих неколико година осе-
ћају као за време нацистичке окупације. Мрзе
ЕУ и Американце. Када су Грци ушли у Европску
унију, нису имали довољно развијену економи-
ју. Иако је један од главних услова за све
земље приликом приступања био баш економски
фактор. У истој ситуацији касније су се нашле
Румунија, Бугарска, балтичке државе. Ни оне
нису биле спремне да пређу на евро. Међутим,
оне су у ЕУ. Зашто? Мислите да Европљани нису
видели неприпремљењост ових земаља? Видели
су. Али су хтели нове територије, нове земље.
Пре осамдесетак година, Немци су то једно-
ставно звали лебенсраум (lebensraum-животни
простор или политичка територија неопходна за
постојање државе и економску независност;
историјски темељ нацистичке експанзионистичке
политике-напомена аутора текста). Узгред, мени
су пријатељи, једномишљеници недавно послали
две карте - карту Трећег Рајха са почетка 1940-
их и карту садашње Европске уније. Упоредите.
Скоро стопроцентно се подударају!

Почев од 2004. године, ЕУ је добила доста
нових чланова. На рачун отписивања дугова (или
пре давања милостиње) истој тој Грчкој и неким
другим земљама, она покушава да држи ове
државе на повоцу. Зато што она хоће лебенсраум.
За сад нема концентрационе логоре. Ни ропство.
Али већ разара земље. Као сада Украјину. Као
раније Југославију. Многи народи Европе не желе
овакву политику, они су против ње. Али Европска
унија не слуша и не жели да чује критике. Сада
затвара уста и медијима. Прошле године су под-
нели документ о медијима у коме предлажу
оснивање посебне комисије за контролу новина-
ра. Да ли Вас то подсећа на нешто?

„СП”: На Цензуру каква је некад постојала
у Совјетском Савезу?

- Да, само још горе. У Совјетском Савезу
су, било то добро или лоше, на тај начин штити-
ли своју земљу од „штетног идеолошког меша-
ња”. А овде ће моћи да утичу, укључујући ту и
отпуштање, на сваког новинара сваке државе
чланице ЕУ, ако буде написао или рекао нешто
против њихове политике. И нико у Европској
комисији није рекао ни реч о неприхватљивости
таквог документа!

Сада очекујем позив у Европски парла-
мент. Али нисам сигуран да желим да идем.

Сувише добро познајем ту организацију. Имају
тамо 25.000 хиљада чиновника. Они пишу законе
и шаљу на усвајање парламентарцима. То нису
национални закони већ су диктирани углав-
ном из Брисела, седишта НАТО-а у Европи.
Нема времена ни да се ти закони проуче како
треба, толико их је много. Свака четири минута
штанцују нови закон. И већ кружи виц да су
њихови састанци за посланике попут фитнеса:
једном руком гласате, подигни - спусти, подиг-
ни - спусти, а другом руком морате да притиска-
те дугме електронског бројача гласова. Тако се
шали један парламентарац из Велике Британије.
Иза сцене прича вицеве, а плаши се да отворено
говори. Као и већина његових колега. Сви они
одлично схватају да у Европском парламенту
нема ни демократије, ни јавности. Али имају
посао и добру плату.

„СП”: Како као адвокат и дипломата об-
јашњавате да је приликом разматрања у
Организацији уједињених нација за резолуцију о
Криму гласало више од половине земаља, а једна
трећина је одлучила да се уздржи?

- Мени је запало да будем судија у спору
између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Сада је ситуација слична. Дозволите ми да то об-
јасним на примеру. Замислимо да сте Ви мушка-
рац и да сте ме ударили. Ја вас за узврат не бих
ударио, већ бих вас блокирао као у џудоу. Ви
бисте са своје стране позвали полицију и захте-
вали да у записник унесу да вас је Петар Иискола
блокирао, али при томе не бисте поменули да сте
пре тога Ви сами ударили Петера. Следи гласање
пороте: Питер ју је блокиро? Да. Је ли крив? Ако
знате целу причу, није. А ако знате само послед-
њи део, наравно да је крив. Тако је и са Кримом.
У УН нису представиличитаву историју овог
питања, већ само завршетак - придруживaње
полуострва Русији. Како се уопште може гласати
у таквој ситуацији? Сигуран сам да ће проћи
извесно време, и у УН ће бити процес о Украјини.
А тада ће испливати многе неприличне чињенице
везане за Европску комисију.

„СП”: Својевремено сте били координатор
Комисије Уједињених нација за проблеме дрога
и оружја у Авганистану. Затим сте напустили тај
положај. Немате ли намеру да се вратите у дип-
ломатију?

- Недавно су ме поново звали у ОУН. Чак
сам прошао и неопходне тестове. Телефонирали
су ми баш јуче да чују мој дефинитивни став. Али
Ви знате ко је тамо газда, зар не? САД. Ја не
желим да им служим. Нисам ја леди Ештон.
Имам о свему своје сопствено мишљење.
Навикао сам да сам мислим, анализирам и доно-
сим одлуке. Мени је немогуће диктирати. Овакви
као што сам ја сада нису потребни ни
Уједињеним нацијама ни Европској комисији.

„СП”: Не могу да не питам Вас, државља
однос Ваших земљака према догађајима у Укра-
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МОЖЕ ЛИ РЕПУБЛИКА СРПСКА ДА
ИЗДРЖИ УДАР ОБОЈЕНОГ ПУЧА?

Одговор је: може, опстаће ако је одбране њени грађани
Да би се правилно тумачили „обојени”

процеси у Републици Српској - за сада више
латентни него демонстративни и акутно претећи
- неопходно је контекстуализовати превратнич-
ку проблематику као целину. Ја бих ту издвојио
три главна момента.

Прво, шта циљана држава или друштво
и његови ресурси представљаују за режисере
„обојене револуције”, субјект или објект? Да ли
се ради о демократском мисионарству и племе-
нитој тежњи да се свим народима света омогући
да благодејствују у плодовима општег проспери-
тета? Или је прави мотив нешто друго?

Језиво упечатљив одговор на ово кључ-
но питање пружа Карл Гершајм, председник
Националне задужбине за демократију (NED)
када, говорећи о борби за превласт у Украјини,
буквално каже: „Украјина је највећи згодитак”
(The Ukraine is the biggest prize). Овако се не говори
о нечему или некоме кога желимо да усрећимо,
већ да савладамо и похарамо. Mutatis mutandis,
замените Украјину Србијом, Венецуелом или
Републиком Српском - сваки од тих „згодита-
ка” се разликује по вредности, али менталитет
и морални кодекс нападача и пљачкаша увек
су исти - и добићете врло реалну слику о правој
природи процеса који разматрамо. Узгред,
Гершајмова карактеризација о томе шта пред-
ставља Украјина (или Република Српска или
Венецуела) поклапа се са гледиштем министра
иностраних послова Руске Федерације Сергеја
Лаврова по истом питању: „Мало озбиљних ана-
литичара сумња,” рекао је Лавров пре два дана,
„да се овде не ради само о судбини Украјине,
већ да је Украјина само кориштена, и даље се
користи, као пион у геополитичкој игри”.

РИЗИЧНИ ВРЕДНОСНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Друго, у овој игри, по прописаним пра-

вилима, учесници нису равноправни. Нема фер
понашања и шпил карата је намештен против
стране која је предодређена да изгуби.
Мобилисана су сва материјална и пропагандна
средства да би се практично гарантовала про-
паст жртве. Пре свега, жртви је забрањено да
се брани. Како примећује Јелена Пономарјова,
када нападнути систем покуша да пружи отпор,
„Американци укључују све расположиве елементе
притиска на руководиоце земаља и њихове апа-
рате репресије да би се уздржали од коришћења
јаке снаге. Ако пак владари не следе препоруке
из Вашингтона, онда их склањају помоћу војне
агресије, како се то десило у Либији.”

Треће, при свему томе избављење из раља

„обојене револуције”, мада сложено, ипак није
немогућа мисија. Успех „обојене револуције” у
свакој земљи у основи зависи од поремећаја у
систему вредности друштва и погрешне процене
неког битног елемента стварности, у првом реду
кључних приоритета. Како примећује руски пар-
ламентарац Евгениј Фјодоров, наравно из специ-
фично руског угла али опаска није без универ-
залне примене, да би пројекат „обојене револу-
ције” у једном друштву узео маха потребно је
формирање „негативног јавног мњења и усло-
ва социјалног песимизма”. Русија се може заме-
нити Републиком Српском или неким другим
предметом оперативне обраде професионалних
превратника. Фјодоров додатно указује на знача-
јан допринос фактора као што су „систематско
васпитавање некритичког размишљања” и
масовно „упијање пропагандних стереотипа”.

Сличну тезу, да је један од најважнијих
бедема заштите од механизама „обојене рево-
луције” уствари одбрана идентитета нападну-
тог друштва развија и руски аналитичар Игор
Бојков. Он каже: „Покаже ли се таргетирано
друштво као заједница свесних, одговорних и
патриотских грађана, а не као бесловесна
гомила тупавих потрошача, непријатељ, који се
већ устремио на Русију, мораће да одступи. Баш
као што узмиче сваки пут кад наиђе на друшт-
во изнутра обједињено и психолошки спремно
за борбу. Светао пример тога је Кина”.

Не морамо узимати Кину као светао при-
мер да би разумели поенту Бојковљевих речи и
ценили њихову применљивост у овој средини.

Применимо сада ове увиде на неколико
варијаната развоја у догледном периоду
политичке динамике у Републици Српској
данас. Угрубо, на видику су три варијанте рас-
плета.

Прва варијанта је одржавање избора у
октобру, као што је законом предвиђено. Нема
сумње да је то пут којим позиција жели да иде
зато што је најудобнији за њу. Али, са становиш-
та протагониста „обојене револуције,” које не
бих мешао са опозицијом осим ако се она сама са
њима не би слила, ово није безусловно пожељан
сценарио. Као што се у теоретским радовима
Џина Шарпа јасно наводи, изборни процес је
прихватљива опција једино ако је резултат
тесан - или би се пропагандно могао убедљи-
во приказати као тесан - да се комбинацијом
популарног притиска одоздо, неумољивом
медијском хајком и притиском извана власт
натера на политичку капитулацију. Ту се пре-
познаје сценарио Петог октобра у Београду.
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У оној мери у којој власт има изгледе да
одржи чисту и неспорну победу примамљи-
вост изборне опције убрзано опада са стано-
вишта „обојених демократа.”

УЛИЦА, А НЕ ИЗБОРИ
Очигледно је да ту имамо један велики

проблем у Републици Српској, бар у овом тренут-
ку. Упркос свим инвестираним ресурсима, проје-
кат снага „обојене револуције” (да користим
један амерички израз за овакву ситуацију) још се
није ни одлепио од земље, није узлетео. По свим
прорачунима, већ је требало да буде у ваздуху, а
њихов авион још увек рула по писти. Ако ову
чињеницу тумачите у оптимистичком смислу да
су самим тим најоштрији облици унутрашње
кризе преброђени и да се спокојно могу очеки-
вати избори у мирној атмосфери, погрешили сте.
То највероватније само значи да ће изборни сце-
нарио бити одбачен у прилог уличног.

Све што подразумева улична варијанта
знамо из теоретских списа Џина Шарпа и
пуковника Роберта Хелвија и из практичног
искуства неколико до сада успешно изведених
уличних преврата, популарно познатих под
називом „обојене револуције”. То подразумева
синергично деловање лажних невладиних
организација и преузетих медија, злоупотребу
и професионално каналисање масовног неза-
довољства, креирање доминантне илузије,
односно лажне заставе под којом се сврстава-
ју и манипулишу масе, персонализација друшт-
вених проблема и сатанизација једне личности
као искључиве препреке њиховом успешном
решавању, харангирање маса и испирање
мозга применом технике провокација - еска-
лација, окупљање лажног узорка глобалног
друштва на централном месту које је најпогод-
није за медијску манипулацију, инсценирање
„варнице”, тојест инцидента где се десетине
или стотине људи цинично жртвују ради
„вишег циља”, и - најзад - инструментализација
слуђене масе за насилно заузимање симболич-
них центара власти.

Цео трик „обојене револуције” састоји се
из тога да се заведени грађани, који се користе
само као статисти, убеде да су они главне и једи-
не звезде ове продукције. Међутим, управо у
тренутку успеха њихова улога у преврату је
завршена и они се шаљу кући. Сцену преузи-
мају професионалци и њихови унапред одре-
ђени локални агенти, као Јацењук у Украјини.
Они долазе на чело земље, не вољом заведе-
них грађана, него самовољним одлукама стра-
них моћника, као што смо сазнали из конспира-
тивног телефонског разговора где су сва питања
везана за кадровску политику будућих марио-
нетских власти у Кијеву била унапред решена,
без учешћа једног јединог Украјинца.

ШТА ЈЕ ПЛАН Ц?

Чињеница да овакав сценарио у овом тре-
нутку у Републици Српској не изгледа претерано
вероватан није повод за опуштање. Ако и јесте
тако, то није зато што је супротна страна пасив-
на. Инфраструктура за извођење „обојене
револуције” у Републици Српској је на месту и
сви пратећи елементи активно функционишу.
Локални извођачи радова су ниског људског
квалитета, али инострани спонзори су профе-
сионални, упорни, врло мотивисани да
постигну своје циљеве и располажу импресив-
ном количином готовог новца. Надасве, они су
флексибилни и непрестано анализирају опције и
исправљају грешке. Поред плана А, они увек
имају план Б, који смо управо описали, а у случа-
ју потребе - и план Ц.

Шта је, дакле, трећа варијанта, план Ц?
Назнаку о томе шта би ово могло бити дао је
Емир Суљагић, координатор Коалиције Први
март. У суштини, ради се о радикалној пробле-
матизацији статуса Бошњака у Републици
Српској и коришћењу тог питања као окидача
за интернационализацију вештачки створеног
проблема. Цитирам Суљагића:

„Годинама су грађани несрпске нацио-
налности у ентитету РС грађани другог реда,
систематски и системски доведени у положај
уљеза у властитој земљи, чија су дјеца изложена
асимилацији у образовном систему, имовина
изложена пљачки и отимачини и годинама инси-
стирају на јасном, артикулисаном и политич-
ком одговору на политику коју воде власти у
РС-у.”

Ово су у ери доктрине „права на заштиту”,
R2P, врло тешке речи, потпуно независно од
чињенице да немају везе са стварношћу. Да би
се активирали механизми оружане интервен-
ције самозване „међународне заједнице”,
таква веза је непотребна. Довољан је наизглед
плаузибилан повод.

Подсетићу вас на само два елемента пре
него што кажете да је овакав сценарио фантасти-
чан. У фебруару ове године, високом представ-
нику је било довољно неколико бачених моло-
товљевих коктела у Федерацији да се позове
на фантомска „Бонска овлашћења” и да при-
прети да би могао да позове појачања већ раз-
мештеним међународним снагама ради „заво-
ђења реда”. Сумња ли ико да се сурово угњета-
вање једне мањине, на које се позива Суљагић,
квалификује као довољан повод не само за дово-
ђење појачања већ и за њихово драстично
коришћење против угњетачких институција
Републике Српске?

ФРЕНКЛИНОВ НАУК
У случају потребе да се импровизује још

(Kraj na str.14/1)
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Фински дипломата Петер Иискола

Без променe односa ЕУ према Русији и
САД, свет jе се на прагу новог рата

Петер Иискола позива народе Европе
да пруже отпор САД

Уколико Европски парламент одмах не
промени свој однос према Русији и САД, свет ће
се већ до јесени наћи на прагу новог страшног
рата. У то је убеђен искусни фински стручњак
за међународно право, до недавно дипломата,
члан Савета Европе, координатор ОУН - Петер
Иискола. У разговору са дописником „СП”
(Свободная пресса, у преводу, Слободна штампа)
он прича о „луткарима” из НАТО-а, чиновницима
Европске комисије и многим другим стварима
које су директно везане за кризу у Украјини и
Мајдану у Бриселу који је све ближи и ближи...

„СП”: По вашем мишљењу, Петер, да ли су
украјинска збивања последица чисто унутраш-
њег „сукоба интереса” или су их изазвале неке
„спољашње силе”?

- По мом мишљењу, већ су сви у Западној
Европи, и не само тамо, схватили да се ово јед-
ноставно није могло догодити без спољашњег
уплитања. Сједињене Америчке Државе су глав-
ни „луткар”, оне вуку конце којима покрећу
своје марионете. Познато је да су у револуци-
ју у Украјини Американаци уложили пет мили-
јарди долара. То су недавно објављени званич-
ни подаци. Може се рећи да је то оно што је
забележено у документима. Можемо само да
нагађамо колика су још средства без писаног
трага убачена за уништење суверенитета Укра-
јине.

„СП”: И то, уништење рукама Европљана ...

- Тачније, Европске комисије. Она је
отворено вршила притисак на председника
Јануковича, приморавајући га да потпише
Споразум о придруживању између Украјине и
Европске уније. Тада није обраћала пажњу на
демократију, ни најмање се није бринула за
људска права и слободе. Иако много воли да се у
јавности крије иза прича о демократији.

„СП”: Зашто водеће државе Старог света,
у лицу своје Европске комисије, дозвољављју
да њима управљају САД, као да су буквално
легле на руду Јенкија?

- Због тога што, прво, у овој организа-
цији је остваривање интереса банкара има
приоритет, банкари одлучују о свему у данаш-
њем западном свету. Друго, Европска комисијe
није демократска институција. У њој је мање
демократије него што је било у Политбироу ЦК
КПСС. У Европској комисији је безмало три

туцета комесара, именованих од стране
Европског савета. Народи Европе нису изабра-
ли те комесаре. Није изненађујуће што се ту
често доносе одлуке која имају мало додира са
интересима појединих земаља. У Украјини, они
су заменили једну, легалну, групу разбојника,
другом, још гором. Знамо: у Кијеву је била
демократија, али лоша. Тамо су владали сами
олигарси. Сада постоји хунта на челу са другим
олигарсима, за Европу погоднијим. 

Међутим, Украјина је ситница. ЕУ и САД
које стоје иза ЕУ имају други циљ-преврат у
Русији. Ако ваша држава покаже слабост, они ће
бити веома задовољни. Њима се допадало кад су
код вас заповедали Березовски, Ходорковски,
Абрамович. И, наравно, никако им се није могло
допасти кад је Путин све то прекинуо. За САД је
био посебан ударац кад су схватиле да Русија
гради, а то не без успеха, Евроазијску унију.
Без Украјине, та градња се мало компликује,
али је свеједно и даље реална. Она је очиглед-
на противтежа Европској Унији која је
послушна пред Јенкијима! А шта је то
Евроазија? Па, то је 75 % светских ресурса.
Зар се такав савез може допасти САД?

„СП”: Кијев је недавно посетио потпред-
седник САД, Џозеф Бајден. Између осталог, он је
у разговору са тренутним украјинским руко-
водством рекао да ће их избавити од зависно-
сти од руског гаса. Вели, постоји одлична
алтернатива ...

- Да , чуо сам то. Апсолутно нестварно.
Американцима нису потребни ни Турчинов ни
Јацењук са Јарошем. Ове фигуре нису у принци-
пу неопходне ни Европској унији. Стога су и
сви разговори и обећања дата наведеним гра-
ђанима-чист блеф. Полазим од тога да САД сада
имају сопствене реалне проблеме. Код њих
задуженост износи 103 % БДП-а. У трговинском
билансу имају дефицит од 800 милијарди дола-
ра. Русија, поређења ради, има суфицит од 200-
300 милијарди. Американци кажу да могу да
оборе цене нафте и тако нанесу штету вашој
земљи. Они добијају „црно злато” углавном
преко Саудијске Арабије. А за њу је пад цена
нафтевеома штетан. Ваш Путин је 17. априла
рекао да Русија неће имати проблема ако падну
цене нафте. А Саудијска Арабија хоће, знам то
поуздано.

„СП”: Европска унија је у своје време
стварана да би земље помагале једна другој,
ради „заједничког просперитета.” А сада испа
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да се налази на списку терориста. Пројекат хума-
нитарног права им је пружао правне савете.
Обамино министарство правде одлучио је да ово
прогласи материјалним помагањем тероризма.
Некад је материјална помоћ терористима
значила да дајете оружје некоме из Ал Каиде.
Али ово је проширено и на пружање правних
савета некоме на државном терористичком
списку. А ако погледате судску расправу, то би
можда могло да се примени на некога ко ради
интервју са Насралахом, вођом Хезболаха. Или на
некога ко можда саветује неку групу да пређе на
ненасилни метод борбе. Ово би се могло сматра-
ти материјалном помоћи под Обамом.

То је огроман напад на слободу говора и
на обичну, елементарну правду – а прошло је
скоро без коментара. Сада можемо да се запитамо
– зашто бисмо уопште озбиљно схватали терори-
стички списак? Шта је терористички списак? То
је кад извршна грана власти каже да сте ви
терориста. Ставим вас на списак и то је то. Нема
судске контроле, нема одбране. То је само
извршни акт ауторитарне државе. А ако погледа-
те историју терористичког списка, она је застра-
шујућа. На пример, Нелсон Мандела је био на
списку терориста јер је Реганова администрација
прогласила његову групу, Афрички национални
конгрес, једном од најзлогласнијих терористич-
ких група на свету, посто се борила против апарт-
хејда који је Реган подржавао. Добро, то је дакле
терористички списак. Мандела је био на списку до
пре четири године, када је била неопходна спе-
цијална уредба Конгреса да се он скине с терори-
стичког списка. С друге стране, узмите рецимо
Садама Хусеина. Он је скинут са списка 1982.
јер је Реганова администрација желела да
Ираку обезбеди оружје (Za borbu protiv Irana.
Kad se traæe svrsishodni privremeni saveznici za
SAD i wenu `moralnu` akrobatiku, nije vaæno da li
su to Al Kaida, Talibani ili drugi `teroristi` pro-
tiv kojih na drugim popriπtima ratuju - Iskra), па
да би се то урадило легално, морали су да га
скину са терористичког списка. Заправо, тако је
остало једно празно место на списку, па су уписа-
ли Кубу. Зашто? Зато што је Куба до тада била
изложена већем броју терористичких акција него
све остале државе света заједно, углавном из
Флориде. То је списак терориста.

Дакле, осим што је комичан у томе како
функционише, читав концепт је скаредан.
Зашто би држава имала право да унилатерално
одређује ко је терориста? Да ли ти људи имају
права на то? Не, немају. Да ли имају право да
убијају људе који упишу на списак терориста?
Не, немају. Да ли имају право да оптужују неког
за материјално помагање терористима ако тај
неко пружа правну помоћ људима које су они
прогласили за терористе. Што даље идете, уто-
лико постаје екстремније. То су Обамине инова-
ције. Па, историја не иде праволинијски. Ја лично
мислим да би Буш био још гори, али то није неки
посебан разлог за радовање. 
Standard, 25.4.2014. Превео Ивица Павловић
(Podvukla - Iskra) 

MISTERIJA AVIONA CIA: 
Otkriveno zaπto su agenti posetili Split

Prema πturim informacijama ambasade
jedne velike zemqe s istoka Europe, boravak
qudi CIA u Splitu ima veze s najstojawima da se
smawi veliki finansijski i politiËki uticaj
koji Rusija ima na Kipru.

Modifikovani ameriËki putniËki avion
boing 727-200 C-32B koji je sredinom proπle
nedeqe boravio na aerodromu u Resniku, kraj
Splita, zajedno s 30 agenata CIA, definitivno je
bio u tajnoj misiji. Prvobitna informacija da je
avion iz Splita produæio za Veliku Britaniju
pokazala se kao informacijska podvala ameri-
Ëke strane, piπe splitska Slobodna Dalmacija.

Naime, kako se saznaje iz izvora bliskih
Evropskoj kontroli letewa (Euroconotrol), avion
ameriËkog Ministarstva odbrane, identifika-
cionog broja 24452 u Split je proπlog utorka
doleteo iz Dubaija. SledeÊi dan, sreda, avion s
30 pripadnika Centralne obaveπtajne agencije
SAD (CIA) odleteo je gotovo istom rutom natrag,
ali nije produæio za Dubai, veÊ je sletio u Atinu.
SudeÊi po vrlo neobiËnoj ruti leta, nije se radi-
lo ni o kakvom odmoru ameriËkih obaveπtajaca u
Splitu, veÊ o poseti s konkretnijom svrhom.
Navodno je u Splitu doπlo do susreta i razgovo-
ra s nekim stranim dræavqanima.

Prema πturim informacijama ambasade
jedne velike zemqe s istoka Europe, boravak
qudi CIA u Splitu ima veze s najstojawima da se
smawi veliki finansijski i politiËki uticaj
koji Rusija ima na Kipru, a uoËi realizacije
zajedniËkih planova GrËke, Kipra i Izraela o
zajedniËkoj eksploataciji nafte i gasa u
istoËnom Mediteranu.

Ruski utijecaj veÊ duæe vremena nervira
Vaπington, a posebno nakon objavqenih namera
grËkih leviËara da dopuste Rusima otvarawe
mawe pomorske baze na ostrvu. Tajni boravak
agenata CIA u Splitu, kaæu upuÊeniji, treba gle-
dati u svetlu nastojawa Amerike da se smawi
utiecaj Rusije u istoËnom Mediteranu.

Boing 757-200 koji pripada CIA, koji je
kratko boravio na splitskom aerodromu, VIP je
verzija tog tipa aviona koji je namewen prevozu
visokih ameriËkih sluæbenika. Enterijer i
kabina luksuzno su ureeni i opremqeni.
Boravio je na Resniku i proπle godine, kada se u
Splitu odræavala NATO konferencija na temu
suzbijawa πirewa oruæja za masovno uniπtewe.
I ovaj boravak agenata CIA u Splitu potvruje da
je ameriËka tajna sluæba jedna od najaktivnijih
stranih agentura u Hrvatskoj, piπe Slobodna
Dalmacija.

9. 5. 2014.                                                      Kurir
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"ЈУЖНИМ КОРИДОРОМ" ПРОТИВ
"ЈУЖНОГ ТОКА"

Европска комисија потврдила је да ће већ ове
године почети изградњу Трансјадранског гасовода од
Азербејџана до Италије, као кључног дела "Јужног гас-
ног коридора". Тај коридор требало би да смањи удео
снабдевања Европе природним гасом из Русије и да
умањи значај планираног гасовода "Јужни ток", јавља
дописник агенције Бета из Брисела.

Аустрија је из пуке економске потребе управо
потписала споразум с Москвом о учешћу у "Јужном
току", којим би у Средњу и Западну Европу годишње
стизале по 63 милијарде кубних метара природног
гаса из Русије. Чланице Европске уније које су пре више
година потписале споразуме с Русијом о изградњи
"Јужног тока", противе се кочењу тог пројекта, које се
прелама с украјинском кризом.

Неки аналитичари тврде да "Европска коми-
сија сматра да је претња блокадом 'Јужног тока'
важна полуга у преговорима с Москвом о будућно-
сти Украјине". То је ставила до знања америчка
агенција за стратегијске прогнозе Стратфор, а изво-
ри у Европској комисији су новинарима незванично
пренели да ЕУ, у условима озбиљне кризе с Русијом
око Украјине, уопште не може одобрити "Јужни
ток", утолико пре што је Брисел још лане указао на то
да уговори земаља Еу и Русије о том пројекту крше
неке основне прописе ЕУ.

Неке чланице ЕУ траже увођење економских
санкција Русији, иако би то погодило руске компаније
које Унију снабдевају гасом, и изазвало велики скок
цене гаса, док је веома велики притисак САД и
НАТО-а да се одмах крене у крупне стратешке про-
јекте за битно смањење зависности од руског гаса.

Американци никад нису крили одбојност
према дубљем енергетском повезивању Европе и
Русије и зависности Европе од Москве. Амерички
државни секретар Џон Кери је на једном недавном
скупу НАТО-а изјавио да је смањење енергетске
зависности ЕУ "хитно потребно, ако желимо да
Европа остане целовита и слободна". Кери је затра-
жио и снажно јачање америчке и европске економске
сарадња на основу споразума о слободној трговини, о
којем преговарају Брисел и Вашингтон "чиме би се
постигло много више од пуког утврђивања начина на
који послујемо".

Али, Стратфор предочава да је "'Јужни ток'
исто толико важан потенцијалним учесницима у том
пројекту, јер би довео значајне инвестиције и отворио
радна места у неким најсиромашнијим државама ЕУ, а
заобишао би нестабилну Украјину као транзитну
земљу" за испоруке гаса. "'Јужни ток' је опипљив пут
за обезбеђивање природног гаса у часу кад су други
извори далеко од стварности и неизвесни", напоми-
ње америчка агенција.

Пољска, Шведска и балтичке чланице ЕУ,
међутим, траже да се због украјинске кризе заведу и
економске санкције Русији, макар то погодило и
руске гасне и нафтне компаније-снабдеваче ЕУ, а
премијер Пољске Доналд Туск затражио је да се одмах
крене у стварање унутрашње енергетске заједнице ЕУ.

Званичници блиски одлазећем европском
комесару за енергетику Гинтеру Етингеру саопштили
су да за Европску комисију изградња "Јужног тока"
нема првенство, а мора се сагледати и у склопу
украјинске кризе, мада јесте добродошло све што
доприноси додатном снабдевању Уније енергијом.

Али, у неким државама ЕУ и Европској комисији има
мишљења да управо изградња "Јужног тока" не допри-
носи разноврсности извора снабдевања енергијом, јер
је то и даље руски гас.

Ипак, аналитичари и европске дипломате у
Бриселу прихватају оцене да, без постојане сарад-
ње с Русијом, ни средњорочно није могуће обезбе-
дити енергију за светску конкуретност европске
индустрије и потребе становништва ЕУ.

Опредељење за "Трансјадрански гасовод", као
кључни елеменат "Јужног гасног коридора" и напуш-
тање директног, "Јужном току" супарничког пројек-
та за гасовод "Набуко", утицали су на то да Аустрија
која половину енергетских потреба подмирује
руским гасом, крајем априла склопи с руском ком-
панијом "Гаспром" уговор којим ће крак "Јужног тока"
из Мађарске ићи до великог аустријског гасног терми-
нала Баумгартен и даље у Италију.

До Баумгартена је, преко Бугарске, Румуније и
Мађарске, требало да води напуштени "Набуко", те се
и влада у Софији нашла у ситуацији да једино преко
"Јужног тока" може да обезбеди постојано и јефти-
није снабдевање гасом. То је такође битно из соци-
јалних и политичких разлога, јер је последња бугарска
влада пала добрим делом због поскупљења енергена-
та.

Челници италијанске државне фирме ЕНИ,
главног партнера руском "Гаспрому" у пројекту
"Јужни ток", као и руководиоци немачког концерна
БАСФ јасно су ставили до знања да не мисле да би
блокада изградње тог гасовода била упутна, а
наглашено је и да је Русија увек била поуздан снаб-
девач ЕУ гасом. Немачка компанија "Сименс" је у
априлу, с конзорцијумом "Јужни ток транспорт", на
чијем је челу "Гаспром", склопила уговор о испоруци
аутоматизованих контролних постројења и телекому-
никационе опреме за контролне центре гасовода
"Јужни ток".

Европски комесар за енергију Етингер изја-
вио је крајем априла азербејџанској агенцији Тренд
да је "циљ Европске комисије одувек био да отвори
'Јужни гасни коридор' за Европску унију, тако да то
непосредно и физички повеже тржиште гаса ЕУ с нај-
већим налазиштима природног гаса у басену
Каспијског мора и Блиског истока".

"Трансјадрански гасовод" би требало да буде
изграђен до 2019. године и из налазишта Шах Дениз у
Азербејџану би, преко Грузије, Турске, Грчке, Албаније
и Италије, годишње испоручивао Турској шест мили-
јарди кубних метара гаса, а ЕУ десет милијарди кубних
метара природног гаса. "Јужни коридор - нови пут
свиле" - како су га прозвали у Европској комисији,
укључивао би још два гасовода и Европи испоручивао у
последњој фази од 60 до 120 милијарди кубних мета-
ра гаса из каспијског басена и Средње Азије.

5.5.2014.                                                   SIM (RTS)
(Podvukla - Iskra) 
-------------------

Napomena Iskre: Iz Ëlanka se vidi da EU,
bar sredweroËno, nema ozbiqnu alternativu
`Juænom toku`, a ni "Трансјадрански гасовод" nije
dugoroËno reπewe, jer Azerbejxan navodno ost-
varuje svoju energetsku politiku dogovorno s
Rusijom.
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драматичнији повод за операцију „завођења
реда”, где би угњетачке установе Републике
Српске биле разбијене као колатерална штета,
чиме би се остварили циљеви „обојене револуци-
је” неостварени коришћењем прве две опције,
предлажем вам да размислите о следећем.
Поред локалних екстремиста, у БиХ је већ при-
сутно неколико стотина ветерана са сиријског
ратишта, који на овим просторима стоје на
располагању истим спонзорима који су их за
своје циљеве користили у ратним зонама
широм света. Министарка унутрашњих послова
Аустрије Јохана Микл-Лајтнер пре неки дан је у
Сарајеву изразила забринутост да „све више
људи не само из Аустрије него и из других
европских земаља, иде да се бори у Сирији. ”Она
је знаковито додала да су у њеној земљи забри-
нути „шта ће се десити када се ти људи врате у
своје земље након што стекну ратна искуства у
Сирији”.

Грађани Републике Српске би требало
да поделе ту забринутост, поготово у светлу
коментара господина Суљагића и недавних
изјава високог представника. А поред тога и
због чињенице - о чему смо се осведочили не
само у Дамаску него и у Кијеву - да спонзори
оваквих преврата, када су у питању сарадни-
ци, нису ни мало пробирљиви. Од екстремних
верских фанатика до неонациста, сви су добро-
дошли уколико се процени да могу послужити
непосредној сврси.

Основно питање које смо поставили
гласи: хоће ли издржати Република Српска?
Сваки усиљени покушај позитивно интонираног
одговора, спиновање стварности да би се дошло
до успављујућег закључка да „наравно хоће” и да
је „неуништива”, представљао би медвеђу услугу
грађанима, неодговорно непоштовање младих
људи коју су у њене темеље уградили своје живо-
те и дилетантско затварање очију пред необори-
вим доказима јасне и непосредне опасности.
Зато вас као одговор на питање „хоће ли издржа-
ти” нећу замајавати утешним речима које веро-
ватно очекујете да чујете од мене.

Уместо тога, парафразираћу одговор јед-
ног од отаца-оснивача Америке Бенџамина
Франклина на слично питање које му је постави-
ла једна забринута госпођа, после уставотворне
скупштине 1787. године:

„Опстаће, ако је ви одбраните”.

Реферат на научном скупу „Обојене револуције
као инструмент геополитичке трансформације”,
одржаном 26. априла 2014. у Академији наука и

уметности Републике Српске.

Standard СТЕФАН КАРГАНОВИЋ
(Podvukla - Iskra) 

Pad komandnog mosta
Znate sigurno onu priËu o seoskom

kabadahiji koji mesecima, godinama, maltretira
goste lokalne kafane... Tu scenu, preslikanu u
æivot, na velikoj svetskoj pozornici gledamo veÊ
dve godine. Ovaj drugi, koji je povukao kavkasko-
ukrajinsku liniju kredom, odaziva se na ime Rusija.
Æensko ime, ali muπki potezi.

Sve ovo πto se sada pred naπim oËima
dogaa u Ukrajini davno je planirano i nagove-
πteno. Devedesetih godina, a bogami i kasnije,
„nezavisni intelektualci i novinari” u Beogradu
budalom su proglaπavali svakog ko je kazao da
satanizacija Srba i obraËun sa Srbijom, od strane
Zapada, predstavqaju tek uvod, probu za veliki Ëin
velike svetske drame, koji Êe se odigrati na pros-
transtvima Rusije, Ukrajine, Kavkaza. Kakva zave-
ra... tu je reË o πirewu demokratije, obraËunu sa
totalitarnim sistemima - govorili su. Kabadahija
u liku NATO, s mozgom u Vaπingtonu i Briselu,
raskomadao je Jugoslaviju (uz veliku pomoÊ
lokalnih plemena) i vodeÊi se logikom da je
usitwenim prostorom mnogo lakπe vladati, na
mestu jedne dræave napravio πest, a onda jednu od
wih, Srbiju, osakatio dajuÊi deo te zemqe
Albancima... Za to vreme, Rusija se podigla s kole-
na, uspravila ekonomski i vojno, i najpre u Gruziji,
a potom u Ukrajini, poËela da trezni onog silexiju
s poËetka priËe.

Kome joπ treba objaπwavati razloge posto-
jawa NATO, 25 godina nakon πto je nestao
Varπavski pakt, tas na terazijama svetske vojne
moÊi. Zbog Ëega je sve ove godine opstajala i razvi-
jala se ta straπna oruæana sila? Samo zbog Rusije.
Mi danas prisustvujemo jednom od najvaænijih
perioda savremene istorije: prekompoziciji sveta,
ruπewu apsolutne dominacije jedne bahate imper-
ije, uspostavi odnosa za koje smo veÊ mislili da
nisu moguÊi. Ogromna prostranstva, neprocewiva
prirodna bogatstva Rusije, Sibir pre svega, neis-
crpni izvori pitke vode (za tridesetak godina
biÊe skupqa od nafte) decenijski su ciq Amerike
i wenih zapadnih saveznika. I to se nije skrivalo:
eno vam kwiga „Velika πahovska tabla” Zbigweva
Bæeæinskog, viπe od Ëetrdeset godina glavnog
ameriËkog geostratega. Ukrajina je trebalo da
posluæi kao posledwi, najbliæi komandni most za
operaciju ovladavawa Rusijom. Pre toga Gruzija. U
oba sluËaja Imperija je proπla s modricama.

Putin u Ukrajini nema izbora. Ako pusti
NATO da se smesti s ove ili one strane Dwepra,
Rusija viπe neÊe biti nuklearna sila (nema vreme-
na za eventualnu proturaketnu odbranu) i u takvoj
konstelaciji biva oslabqena do mere koja moæe
oznaËiti poËetak wenog naglog slabqewa, do te-
ritorijalnog rastakawa. VraÊawem u sastav Rusije
Krima, otetog 1956. godine, Moskva je pacifiko-
vala Imperiju na izuzetno vaænom prostoru
crnomorskog basena...  

Rusija vraÊa veru u moguÊnost postojawa
sveta ravnopravnosti. MoÊ bez kontrole uvek je
problem za nemoÊne, Srbi to znaju boqe od drugih.

Novosti, 9.5.2014.                     Ratko DMITROVI∆ 
(Podvukla - Iskra) 

цента који храни политику. Политичка моћ
одражава економску моћ. Врховни суд је баш
јуче задао још један ударац демократији у свом
чврстом залагању да наруши функционисање
демократског система, препуштајући полуге
власти неизмерно богатима. У реду, то се деша-
ва. То је Мекаченова пресуда од пре пар дана.
Добро, то је назадовање. И те ствари иду паралел-
но. Тако функционише историја. Дакле, на који
начин може да се оствари напредак? Па, као што
је рекао Мартин Лутер Кинг – усмерањем тока
историје сопственим трудом и активизмом. То је
једини начин који је икада успевао. Историјска
путања се повија онако како ми одлучимо да је
повијемо.

У књизи Hopes and Prospects поредите
Обаму и Буша млађег. То је било пре четири годи-
не. Шта бисте данас рекли?

— Као што сам рекао за ток историје – у
неким стварима ситуација је боља, у другим гора.
На пример, поменуо сам Гвантанамо. Гвантанамо
је био главни центар за мучење. Добро, данас се
вероватно мучење не одвија у Гвантанаму – бар не
оно што ми зовемо мучење. Запамтите, САД има
посебну дефиницију мучења која се разликује
од дефиниције остатка света. Тако се на пример
у свету изолација сматра мучењем.

Погледајте Конвенцију против тортуре –
међународну Конвенцију против тортуре. Боравак
у самици – попут других облика психичке тортуре
– сматра се мучењем. И јесте мучење. Покушајте да
се закључате у собу на неколико дана и видећете
шта ће се догодити. Дакле, то је врста тортуре. У
Сједињеним Државама, то се сигурно дешава у
Гвантанаму. Али је и рутинска појава. То се
редовно догађа у затворима. Ако посетите неки
затвор строго затвореног типа, то су мучионице.
Људи су затворени 23 часа дневно у малој соби.
Човек од тога полуди. Дакле, мучење – оно што
ми називамо мучењем – не спроводи се у
Гвантанаму. Спроводи се тортура, али се спрово-
ди у затворском систему у целини, а тај систем је
прави међународни скандал. Дакле, то је побољ-
шање. Није величанствено, али је побољшање.

С друге стране, ту су и програми за надзор
– не морам да вам причам о њима, већ све знате.
Углавном су Обамини. Дестабилизација Кубе коју
сам поменуо – то је нови Обамин програм.
Најгора глобална терористичка кампања која се
данас одвија је Обамина кампања глобалних
егзекуција. Кампања убијања беспилотним
летелицама. Обратите пажњу да се у Сједињеним
Америчким Државама поведе расправа кад он
одлучи да убија Американце. Као што је Авлаки,
на пример. Па се онда расправља да ли је то леги-
тимно или није. Али шта је са другим људима?
Људи који се убијају су само осумњичени.

Да се вратимо 800 година уназад на
Велику повељу слобода. Ако желимо да обележи-
мо њену 800-годишњицу, то је следеће године –
вероватно ћемо тада оплакати њен нестанак.
Основни концепт Велике повеље је оно што
називамо претпоставком невиности. Она гласи
да слободан човек не може бити подвргнут

државном кажњавању без одговарајућег
поступка – без суђења пред поротом. Истина,
„слободан човек“ је био врло ограничен концепт у
13. веку. Наравно, није обухватао жене, није обу-
хватао људе који нису слободни и тако даље.
Током векова се концепт постепено ширио.
Уписан је у наш устав, такође са ограничењима –
14. амандман и друга ограничења. Али сада се
сужава.

Беспилотна кампања елиминише прет-
оставку невиности. Функционише на следећи
начин: Обама и његови саветници се окупе
уторком ујутру и одлучују кога ће тог дана
убити. Концепт кривице значи да је Обама одлу-
чио да те убије. То је значење појма кривице
данас. То је регресија која нас враћа 800 година
уназад, и прилично је озбиљна. Међутим, још је
озбиљније што се о томе не говори. Једина
ствар о којој се разговара је убијање
Американаца. Да ли су Американци нека посебна
врста? Ко каже да смете да убијате друге осум-
њичене? Понекад се прича о колатералној
штети, у смислу „шта је са људима који су само
стајали близу и погинули?“ Па, да – то није добро.
Али шта је са људима који су гађани? Они су
осумњичени. Нисте доказали ништа о њима. То
је само неко кога влада жели да убије.

То важи и за домаће право. У ствари, ја сам
један од тужилаца у поступку којим нисам
нарочито задовољан. То је тужба поводом NDAA
(National Defense Authorization Act) коју је покре-
нуо Крис Хеџис, заједно са неколико других тужи-
лаца. NDAA је закон донет под Обамом – он је
рекао да није њиме задовољан, али га је потпи-
сао – који омогућава неограничено задржавање
у притвору. Продужава принцип неодређеног
притвора за осумњичене – написан је на такав
начин да би могао да обухвати и америчке гра-
ђане. То није изричито написано. На то се односи
тужба. Али овај концепт омогућава неограниче-
ни притвор за људе оптужене за пружање по-
дршке непријатељима САД. Шта значи подршка?
Па, ако кажете „можда имају право“, или тако
нешто. Да ли је то подршка? Није смешно. Тужба
се односи на један мали део – на чињеницу да
може да се примени на америчке грађане. Мислим
да је то сувише уско. Не би требало да важи ни за
кога, не би смела да постоји таква ствар као што
је неодређен притвор. То је криминално. А идеја
пружања подршке непријатељу је толико бесмис-
лена да такав концепт не би требало да постоји
као закон. Али то је узак случај о Американцима и
он се уклапа у оквир овдашњег дискурса. Мислим
да такав оквир не треба да прихватимо.

У ствари, погледајмо један Обамин судски
процес – један од главних Обаминих напада на
грађанске слободе. То је процес за који већина
вас вероватно није чула, али да сам на вашем
месту потрудио бих се да се информишем, то је
предност интернета. Холдер против Пројекта
хуманитарног права – државна тужба Врховном
суду. Држава је добила. Холдер је државни тужи-
лац. Пројекат хуманитарног права је била група
која је давала правне савете – понављам, правне
савете – групи која се налазила на списку терори-
ста САД. Узгред, у питању је ПКК – курдска група.
Влада САД је назива терористичком групом, тако 
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наравно, воде рат против Кубе од 1959, када се
Куба коначно ослободила. Америка је одмах
отпочела напад на Кубу под Кенедијем.
Организована је огромна терористичка опера-
ција да „сручи све земаљске страхоте на Кубу“,
по речима Артура Шлезингера, из његове биогра-
фије Роберта Кенедија који је за ово био задужен.
Свет је за длаку избегао уништење. Био је то глав-
ни фактор који је довео до ракетне кризе. А
наставило се и после тога. Тероризам са Флориде
трајао је готово без престанка.

Поврх тога, траје економски ембарго за
дављење ове земље, коме се противи читав
свет. Погледајте гласове – годишње гласање у
Генералној скупштини УН, о коме се овде не
извештава. Гласа се 180 против два – САД и
Израел. Понекад им се придруже Маршалска
острва или тако нешто. Па све је то позадина оне
агенцијске вести о данашњем покушају подрива-
ња кубанске владе. Да се вратимо на интернет,
занимљиво је шта јесте а шта није лако доступно,
јер људи то не виде. Нећете наћи ни реч о овоме
што сам испричао у штампи, или у неком комента-
ру или расправи, мада је врло актуелно. Није у
питању нека давна историја. Ту нам је пред носом,
али не види се. И када се вратимо на снагу
интернета, мислим да она зависи од нас. Не
користимо је. Не користимо овај ресурс у сврхе
за које се може користити – да пробије ћутање,
угњетавање, доминацију, терор, насиље, и да
покаже људима реалност света.

Дакле, интернет је потенцијално сјајно
оруђе, али само ако решите да га користите. Ако
одлучите да га оставите у рукама приватне силе
или система моћи, било државних или приватних
– они ће га наравно користити за угњетавање,
подривање и доминацију. Али у питању је избор.
Не мора тако да буде.

По вашем мишљењу, које су најефикасније
стратегије за изградњу праведнијег и мирнијег
света, и које су најзначајније тековине покрета
Occupy, Арапског пролећа и украјинског устанка
на Евромајдану?

— Па, то су све прилично различити дога-
ђаји, мислим да се не могу спајати. Знате, истори-
ја не тече само праволинијски. Има напретка, има
и назадовања, и то често паралелно. Рецимо, ако
погледамо последњих 50-60 година у
Сједињеним Америчким Државама, постигнут је
знатан напредак у развоју мирнијег и равноправ-
нијег друштва.

Најдраматичнији пример су вероватно
женска права. Она су потпуно другачија него пре
50 или 60 година. Можда се неко не сећа, али ако
погледате историју САД, у време америчке рево-
луције, жене нису биле људска бића. Биле су
имовина. Америка је преузела британско оби-
чајно право, а по британском обичајном праву
жена је власништво свог оца, а затим прелази
на свог мужа. Тако је, на пример, један од аргу-
мената против давања права гласа женама гласио

да би то било неправедно према неожењеним
мушкарцима, јер би ожењен човек имао два гласа,
пошто ће имовина очигледно гласати попут свог
власника. То је био закон САД. Ако погледате како
се разграђивао, тај принцип је потпуно напуш-
тен тек 1975. Те године је Врховни суд донео
одлуку да жене имају право да буду поротници на
федералним суђењима. Дакле, да буду људи попут
свих осталих, то потиче из Велике повеље слобода
из 13. века. Жене су правно прихваћене као рав-
ноправне 1975. То је био део велике промене у
америчкој култури започете још 1960-их, као
један од главних резултата тадашњег активизма.
И има доста других сличних ствари.

Рецимо, противљење насилној агресији је
далеко веће него пре 50 или 60 година. На при-
мер, погледајмо Кенедијеву инвазију на Јужни
Вијетнам. То је израз који, претпостављам, никад
нисте чули, јер није у колективној свести. То се
заиста догодило у реалном свету, али није се о
томе писало и није део америчке историје. Године
1962, Кенеди је наредио америчком ваздухо-
пловству да започне бомбардовање Јужног
Вијетнама, одобрио је хемијско ратовање да
уништи усеве и тако протера народ из села.
Отпочео је велике програме за груписање људи,
што се свело на концентрационе логоре, да би
осујетио подршку герилском покрету који је
рушио владу постављену од стране САД. То је
инвазија. То се догодило, али не у нашој свести.
Разлог зашто није у нашој свести је зато што није
било противљења. Објављене су неке репортаже, у
извесној мери је било познато, није било потпуно
тајно, али никог није било брига. Нисте могли да
натерате људе да разговарају о томе. Мислим,
сећам се да сам почетком шездесетих буквално
покушавао да држим предавања у неким дневним
собама. Толико сте људи могли да сакупите.

То је почетак шездесетих. Године 2003,
Сједињене Државе су извршиле инвазију на Ирак.
То је био први пут у историји империјалног света
да је дошло до масовних протеста пре инвазије –
огромни протести у целом свету, па и овде. Моји
часови су отказани јер су студенти желели да их
откажу и да оду на демонстрације. То је било
2003. Добро, ово није спречило рат, али га је
ограничило. Често се сматра да демонстрације
нису ништа постигле. То је грешка. Сједињене
Државе нису могле ни да помисле на дела каква су
Кенеди и Џонсон могли да спроведу без оклевања.
Било је гадно, али нису бомбардована густо насе-
љена градска подручја бомбардерима Б52, није
покренут хемијски рат за уништавање усева.
Многе вијетнамске страхоте нису ни разматране.
Било је страшно, али не онолико страшно.

Добро, све је то напредак. Постоји и наза-
довање. Дошло је до реакције центара моћи про-
тив цивилизацијских ефеката 60-тих. То је нео-
либерални напад на становништво које траје
већ читаву генерацију. Зато су, рецимо, реалне
зараде мушкараца данас на нивоу из 1968. За
читаво становништво, реалне зараде су на нивоу
од пре 30 година. Већина становништа трпи
стагнацију или пад, док се огромна концентра-
ција богатства слива у руке сићушног сектора
становништва. То је углавном делић једног про-
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Процес промене свести код Срба траје
већ доста дуго, а нова евро-хунта је то постави-
ла као примарни задатак своје владавине. Све
оно што су изазвали масонски кругови, касније
Коминтерна, данас добија нови облик, али исту
суштину.

Опис и анализа тог процеса захтевао би
доста шири простор, тако да ћемо се задржати на
оно што тренутно форсира најгледанији медиј,
увек режимско чедо РТС.

Узећемо за пример рекламе, да ли почети
од кокаиноманске рекламе „Може” за Рајфајзен
банку или можда Нивеину, док се деца играју
испред купатила, мајка пере своје лепо тело - па
да размислимо на које центре у мозгу нишане и
погађају ти садржаји? Можда је овај избор бољи:
док човек виси придржавајући се за олук, други му
објашњава предности Теленорових понуда, да
другарство зависи од Лав пива, или можда реклама
за „Либресе” улошке, где девојке у тоалету врше
нужду, или скачу обнажене по ходнику пропагира-
јући „нечисту крв” као нешто лепо и угодно. Онај
који седи испред ТВ-а не размишља о таквим
садржајима, али прихватање истих док поји свој
мозак том мутном водом данас, доводи сутра до
разних девијантних појава. Па онда тај исти РТС
доведе стручњаке који разглабају зашто сило-
вање, зашто убиства, зашто насиље. Ваше право
да знате све.

Занимљива је и евро-патетична кукњава
оснажена рекламним спотовима фондације
Драгице Николић како нас има мало, сваке
године 40000 мање... Тета Драгице, ваш муж је
„прецедник” Србије, нека предложи закон о
забрани абортуса. Процена је, да у Србији
годишње се обави преко 150 000 абортуса. Ето
вам рачунице. Но, абортус је наше суверено
европско право, легализовани злочин који
здушно бране евро фанатици свих боја и узра-
ста, а они који су против тог легализованог зло-
чина су „симболи прошлости” којима треба проме-
нити свест.

За прошлу недељу, шампион РТС удвор-
ништва је била емисија „Профил и профит”.
Величање лика и дела новог проповедника
Александра Вучића је достигло меру обожавања
старих проверених идола србског народа Јосипа
Броза и Слободана Милошевића. Наратор те еми-
сије, малтене није проклео све оне који су против
„новог развојног пута” евро хунте. Да радимо
више!

Епитет „најтужније” могу понети способно-
сти Оливере Ковачевић. Период од седам дана
није мали за припремити једну емисију и то на нај-
гледанијој телeвизији. Туга обузима човека кад
види неспремност, незнање и некултурност

дотичне водитељке.

Дичимо се нашом „повијешћу”!!! РТС
Доситеју Обрадовићу и његовим
саговорницима ставља у уста теорију о досеља-
вању Срба - која није била позната са краја
осамнаестог века. Имамо и латинични серијал
„Београд вечити град”. По тој емисији и исто-
именој књизи ту је било Келта, Мађара, Турака...
ту су Јевреји страдали, свега је ту било, али народа
србског који је тај град основао и пронео му славу
кроз векове, њих има у толико малој мери, таман
да човек стекне утисак да смо ми једна сасвим
пролазна непогода, а сада и ако смо именом и
презименом Срби, макар оно што је остало, уз
успешни брејнвошинг ни тога више бити неће -
изумреће и тај остатак „даркеричерске прошло-
сти”!

ТВ Дневник је остао перјаница. Најлепше
пада информација о којој расправљамо сутра на
њиви, које се поглавље отворило за преговоре, дал`
34, ил` 35, можда 36? Шта нас чека у земљи дембе-
лији за једно десет, петнаест година када јој
приступимо. Весеље и свака срећа у србској кући
наступи кад се појави, у првом минуту дневника,
тако редак и изузетан пријатељ србскога рода
друг политком Штефан Филе. Нема песме ни
весеља док Штефан Филе не запева, ори се на евро-
весељима широм наше домовнице. Још и сви ти
милиони које су у Србијицу уложили наши
„западни пријатељи”, ма хајте молим вас!

Међутим, о Републици Српској нити
једна једина информација у протекла четири
месеца, као да не постоји.

На жалост, већина се саглашава са путем
којим иде Србија. Поплаве, самоубиства, убиства,
лажи, преваре, искоришћавања радника, или при-
мер изразитог чојства где хитна помоћ одбија пру-
жити помоћ дечаку, су знакови поред пута које,
једноставно, људи не желе да виде.

На карту самољубља, среброљубља и
стомакоугодништва је ова евро хунта дошла на
власт. Народ од ње очекује „земљу дембелију”, а
иза ње ће, као и иза претходних, остати пустош.
Човек је манипулативном медијском пропаган-
дом и стиловима живота који лако пријањају за
народно битије, а оличење су духовног разврата,
постао број и нешто налик на животињу. „Немој
ти да мислиш, има ко да мисли за тебе”- говори-
ли су комунисти. Иста прича се наставља, док
Срби лагано нестају са светске позорнице.

Ваше право да лаж назовемо истином, које
као народ творимо свакодневно. РТС је, на жалост,
мера овог народа.

Srpski kulturni klub, 10.5.2014. Војо Мистовић
(Podvukla - Iskra) 
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НОАМ ЧОМСКИ: УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА - za opπte dobro, ili kao SAD...

U KORIST AMERI»KOG IMPERIJALIZMA
Професор Чомски је у посети Google

Cambridge одговарао на питања гуглера
Рекло би се да је ваш став о могућој зло-

употреби интернета у прво време гласио:
„Сачекајмо па ћемо видети“. Шта данас о томе
мислите и шта мислите какав је данас однос
снага?

— Па очигледно да је интернет одлично
средство за истраживање, стално га користимо.
Претпостављам да кад кажете интернет мислите
на цео ИТ систем. У сваком случају је користан за
активисте и организаторе. Скоро све што активи-
сти раде подразумева међусобну комуникацију
преко интернета. С друге стране, не треба посеб-
но истицати да је то страшно оруђе за системе
моћи који преко њега спроводе најразличитије
облике контроле и доминације. Не треба да спо-
мињем сазнања о НСА, открића Едварда
Сноудена. Комерцијалне институције, као што је
на пример Гоогле, користе га за угрожавање при-
ватности и независности на разне начине. Дакле,
однос снага је онакав какав је одувек био и разли-
ка је све већа. Системи концентрисане моћи ће
сасвим логично користити сваку постојећу тех-
нологију за доминацију и контролу.

Не можете да отворите новине а да не
видите такав пример. Рецимо, јутрос. Ако погле-
дате данашње новине, видећете један извештај
Ассоциатед Пресса о неким новим сазнањима о
покушајима америчке владе да кроз УСАИД,
који би требало да буде организација за пру-
жање помоћи, настави са подривањем и руше-
њем кубанске владе. Прочитајте извештај, заним-
љив је због онога шта у њему пише и шта не пише.
Пише да је влада преко УСАИД-а основала –
покушала да оснује – неку врсту друштвених
медија унутар Кубе који би могли да се искори-
сте за организовање људи у демонстрацијама, а
ти људи не би знали за кога раде док протесту-
ју. А првобитни АП извештај, чији највећи део није
пренет колико сам ја видео, каже да је то већ
употребљено у многим другим земљама – на
Филипинима, у Украјини и тако даље – за орга-
низовање демонстрација против владе, па се
постављају многа питања о томе шта се дешава у
свету. Ово је једна од техника коришћених за
субверзију, доминацију и контролу. Узгред, ово
је Обамин програм, није Бушов.

То што тамо пише је занимљиво. Али и оно
што не пише је занимљиво, и у томе се огледа моћ
интернета. На интернету можете брзо да сазнате
оно што не пише, ако потражите. Не пише да је
овај програм – који се наравно не зове субвер-
зија већ ширење демократије и тако даље – да
је овај програм дестабилизације кубанске
владе део дугогодишњег рата који САД воде
против Кубе.

Погледајте историју односа САД и Кубе –
они трају од 1820. Наши оснивачи су у Куби виде-

ли наш наредни освајачки поход. Куба нам је
била пред носом, морали смо да је приграбимо
док смо се ширили и постајали највећа импе-
рија света. Нисмо могли то да учинимо 1823.
Постојала је једна препрека – Британци. Били су
превише јаки. Британци су били наши највећи
непријатељи већим делом 19. века. Али су вели-
ки мислиоци, попут Џона Квинсија Адамса – вели-
ког стратега – то препознали. Он је рекао да иако
не можемо сада да добијемо Кубу, „она ће нам
пасти у руке деловањем закона политичке грави-
тације, као што јабука пада са дрвета“. Што значи,
кроз неко време, када Америка мало ојача.
Британци ће губити снагу и ми ћемо моћи да
преузмемо Кубу. И управо се то догодило.
Године 1898. Куба се ослобађала од Шпаније, а
Америка је интервенисала у такозваном осло-
бођењу Кубе. У ствари, било је то спречавање
Кубанаца да ослободе Кубу. Америка је преузела
то острво – између осталих. Порторико и Хаваји
су украдени од сопственог становништва исте
године, а Куба је постала колонија – практично
колонија.

Значи, догодило се нешто врло интере-
сантно што је и данас веома релевантно. О томе се
не говори, међутим можете то пронаћи на интер-
нету ако желите. Под претњом силе, САД су
наметнуле споразум Куби, такозвани Платов
амандман, према којем је Куба препустила
Америци контролу над источном Кубом – дакле
над делом који ми зовемо Гвантанамо. Случајно
у тај део спада и главна лука Кубе – једина лука
оријентисана ка Европи, где би требало да се
одвија највећа трговина. Наравно, Кубанци се ту
ништа нису питали, ми смо ову територију само
преузели. И држимо је већ 110 година. Куба је
покушавала да је врати, али ми је не дамо. Та
територија за нас нема никаквог стратешког
интереса. Користи се за складиштење избегли-
ца. Рецимо, кад Хаићани беже од монструозних
диктатора које ми подржавамо у Хаитију, по међу-
народном праву требало би да их прихватимо као
избеглице. Али ми их уместо тога шаљемо на Кубу
– у Гвантанамо – као у складиште. Наравно, кори-
сти се и као мучионица. Кубанци траже да им је
вратимо, а ми нећемо. Да ли вас то подсећа на
нешто што се управо дешава у свету? Да. Русија је
преузела Крим. Баш као што смо ми узели источну
Кубу пре 110 под претњом оружја. Нисмо је фор-
мално отцепили, али смо њоме завладали.

Русија полаже много већа права на Крим
него Сједињене Државе на део Кубе. Крим је пре-
тежно руски. Тамошње становништво већином
подржава Русију. Стратешки је веома значајан, то
је једини руски излаз на топло море. Ту је смеш-
тена руска флота. Граничи се са Русијом. Русија је
окружена непријатељским војним савезом – НАТО
пактом. За њих је Крим од великог стратешког
значаја. Гвантанамо нама не значи ништа. То је
само средство за подривање Кубе – за спреча-
вање кубанског развоја. И Сједињене Државе, 

Сергеј Лавров: 

НЕћЕМО ДА ШАЉЕМО ТРУПЕ
У УКРАЈИНУ

Руски министар иностраних послова
Сергеј Лавров изјавио је да Русија не намерава да
пошаље трупе у Украјину. Руски министар је тако-
ђе рекао Блумберг ТВ да се Русија снажно проти-
ви уласку Украјинe у НАТО. 

"Немамо намеру да шаљемо било какве
трупе нигде" - рекао је министар у интервјуу за
Блумберг ТВ.

"Покушаји да се доведe Украјинa у НАТО
би имали негативне последице за читав систем
европске безбедности, а ми би били тотално
против тога. Немам ништа да кријемo овде,"-
рекао је шеф руског Министарства спољних
послова. "То је питање не само Украјинаца и
НАТО, већ  и Русије", - рекао је он.

У исто време говорећи о изгледима за ула-
зак Украјине у ЕУ, руски министар је нагласио да
избор зависи "на самој Украјини", али она мора да
буде свестнa могућих последица по њу у вези са
обавезама из ЗНД.

Лавров би такође желео да разуме зашто
су Украјински војници употребили хеликоптерe
са симболима УН током опeрације на југо-истоку
земље.

Постало је познато да украјинска војска
користила код Краматорскa у региону Доњецк,
где се врши операција за сузбијaње протесте, са
симболом УН хеликоптера који су учествовали у
мировним операцијама у Конгу. Сада је УН анга-
жована у дијалогу са украјинским властима о том
инциденту. "Ми свакако желимо да знамо како
су хеликоптери са логом УН коришћене против
демонстраната на југу и истоку" - рекао је
Лавров у интервјуу. Министар је подсетио да су
Уједињене нације је изразилe своју дубоку забри-
нутост у вези са таквим информацијама.

Сергеј Лавров је такође позвао на учешће у
"округлом столу" за решење украјинских пробле-
мa нађу све стране у сукобу. "Ја не знам тачан
састав "округлог стола", који није био широко
најављен у Кијеву, колико сам ја схватио. Убеђени
смо да је за успех националног дијалога
потребнo једнакo учешће свих региона
Украјине - не само на југу и истоку, али и запа-
ду ", - рекао је руски министар

Према његовим речима, Запад има
потребу да се утврдe права националних
мањинa. "Они желе своја права, културну аутоно-
мију, као што је наведено од стране мађарског
премијера Виктора Орбана. Укључивање свих
страна - је кључ успеха "- рекао је Лавров.

Како je министар рекао, тврдња да у дија-
лог не може бити укључени нико чије су руке
обојена крвљу, је реторичкa. "Ко заиста може
судити кo има крв на својим рукама? Ми овде
видимо везу са сиријском кризом, када је Запад
рекао: свако може учествовати, али не они са "крви
на својим рукама" - рекао је Лавров.

"Русија има јаку сумњу да на југо-истоку
Украјине oперишу плаћеници САД" - рекао је
министар.

Поред тога, руски министар је рекао да
Запад не би trebalo da инсистира на затезању
економских санкције против Русије, јер ће
оштетити глобалну економију. "Не мислим да су
економске санкције озбиљно размотрeнe у погле-
ду одговорности Запада зa глобални економски
систем", - рекао је Сергеј Лавров.

"Разговори овaқе врсте су жеље за осветом,
што је увек веома лоше за политичаре и свакога ко
жели да буде укључен у политички процес," -
рекао је Лавров. "Ако je Запад спреман да жртву-
је зарад освете нашем угледу као поузданог
партнера цео глобални економски систем, тo је
њихов избор, - наставио је министар. - Ако се
неко у Вашингтону пробудите ујутру у лошем рас-
положењу и одлучи да организује пуч на другом
месту, као што је Латинскa Америкa, ти људи треба
да се припремe за такву ситуацију ".

Лавров је нагласио да ће Русија замени-
ти Виза и Мастеркард, ако они одбијају да раде
у Русији. "Замена ће се наћи, - рекао је он. - Виза
и Мастеркард су већ забринути да ће изгубити
наше тржиште. Овo je виртуелни новац и тран-
сакција, а све се може поновити виртуелно - пого-
тово сада, када у Русији и у другим земљама
постоје многи стручњаци који разумеју ово ".

Руски министар спољних послова је рекао
да не би хтео у контексту санкција против Русије у
вези са ситуацијом у Украјини да причам о
ограничењима наметнутим Ирану.

Поред тога, министар спољних послова је
рекао да Русија није одговорила западним санк-
цијама, јер они не желе конфронтацију. "Као што
знате, ми смо уљудни људи" - рекао је Лавров,
одговарајући на питање зашто руска страна још
није odgvorila na осветничке санкције западних
земаља. 

"Ми не желимо конфронтацију," - рекао је
Лавров, додајући да би Москва могла размислити
о контра-корацима, ако се осветничкa "хистерија
наставити." "Ако Запад настави са овом непрофе-
сионалном и хистеричнoм позицијиjoм, морамо
да размотримо како можемо одговорити - рекао
је министар. - Проблем је што они кажу: ако не
промените политику, ми ћемо вас ударити још
теже. Они мисле да су нас ударили. Ја питам шта
вам је потребно да мењамо, али нема одгово-
ра."

NazivajuÊi понашање Запада, "детиња-
стим", Сергеј Лавров је подсетио на чувену изреку:
"Руски сељак има дуге gaÊe, али брзо hoda."

14. 5. 2014.                                                    RT
(Podvukla - Iskra) 



Iskra 1. juni 2014. Iskra 1. juni 2014. 1716

НОАМ ЧОМСКИ: УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА - za opπte dobro, ili kao SAD...

U KORIST AMERI»KOG IMPERIJALIZMA
Професор Чомски је у посети Google

Cambridge одговарао на питања гуглера
Рекло би се да је ваш став о могућој зло-

употреби интернета у прво време гласио:
„Сачекајмо па ћемо видети“. Шта данас о томе
мислите и шта мислите какав је данас однос
снага?

— Па очигледно да је интернет одлично
средство за истраживање, стално га користимо.
Претпостављам да кад кажете интернет мислите
на цео ИТ систем. У сваком случају је користан за
активисте и организаторе. Скоро све што активи-
сти раде подразумева међусобну комуникацију
преко интернета. С друге стране, не треба посеб-
но истицати да је то страшно оруђе за системе
моћи који преко њега спроводе најразличитије
облике контроле и доминације. Не треба да спо-
мињем сазнања о НСА, открића Едварда
Сноудена. Комерцијалне институције, као што је
на пример Гоогле, користе га за угрожавање при-
ватности и независности на разне начине. Дакле,
однос снага је онакав какав је одувек био и разли-
ка је све већа. Системи концентрисане моћи ће
сасвим логично користити сваку постојећу тех-
нологију за доминацију и контролу.

Не можете да отворите новине а да не
видите такав пример. Рецимо, јутрос. Ако погле-
дате данашње новине, видећете један извештај
Ассоциатед Пресса о неким новим сазнањима о
покушајима америчке владе да кроз УСАИД,
који би требало да буде организација за пру-
жање помоћи, настави са подривањем и руше-
њем кубанске владе. Прочитајте извештај, заним-
љив је због онога шта у њему пише и шта не пише.
Пише да је влада преко УСАИД-а основала –
покушала да оснује – неку врсту друштвених
медија унутар Кубе који би могли да се искори-
сте за организовање људи у демонстрацијама, а
ти људи не би знали за кога раде док протесту-
ју. А првобитни АП извештај, чији највећи део није
пренет колико сам ја видео, каже да је то већ
употребљено у многим другим земљама – на
Филипинима, у Украјини и тако даље – за орга-
низовање демонстрација против владе, па се
постављају многа питања о томе шта се дешава у
свету. Ово је једна од техника коришћених за
субверзију, доминацију и контролу. Узгред, ово
је Обамин програм, није Бушов.

То што тамо пише је занимљиво. Али и оно
што не пише је занимљиво, и у томе се огледа моћ
интернета. На интернету можете брзо да сазнате
оно што не пише, ако потражите. Не пише да је
овај програм – који се наравно не зове субвер-
зија већ ширење демократије и тако даље – да
је овај програм дестабилизације кубанске
владе део дугогодишњег рата који САД воде
против Кубе.

Погледајте историју односа САД и Кубе –
они трају од 1820. Наши оснивачи су у Куби виде-

ли наш наредни освајачки поход. Куба нам је
била пред носом, морали смо да је приграбимо
док смо се ширили и постајали највећа импе-
рија света. Нисмо могли то да учинимо 1823.
Постојала је једна препрека – Британци. Били су
превише јаки. Британци су били наши највећи
непријатељи већим делом 19. века. Али су вели-
ки мислиоци, попут Џона Квинсија Адамса – вели-
ког стратега – то препознали. Он је рекао да иако
не можемо сада да добијемо Кубу, „она ће нам
пасти у руке деловањем закона политичке грави-
тације, као што јабука пада са дрвета“. Што значи,
кроз неко време, када Америка мало ојача.
Британци ће губити снагу и ми ћемо моћи да
преузмемо Кубу. И управо се то догодило.
Године 1898. Куба се ослобађала од Шпаније, а
Америка је интервенисала у такозваном осло-
бођењу Кубе. У ствари, било је то спречавање
Кубанаца да ослободе Кубу. Америка је преузела
то острво – између осталих. Порторико и Хаваји
су украдени од сопственог становништва исте
године, а Куба је постала колонија – практично
колонија.

Значи, догодило се нешто врло интере-
сантно што је и данас веома релевантно. О томе се
не говори, међутим можете то пронаћи на интер-
нету ако желите. Под претњом силе, САД су
наметнуле споразум Куби, такозвани Платов
амандман, према којем је Куба препустила
Америци контролу над источном Кубом – дакле
над делом који ми зовемо Гвантанамо. Случајно
у тај део спада и главна лука Кубе – једина лука
оријентисана ка Европи, где би требало да се
одвија највећа трговина. Наравно, Кубанци се ту
ништа нису питали, ми смо ову територију само
преузели. И држимо је већ 110 година. Куба је
покушавала да је врати, али ми је не дамо. Та
територија за нас нема никаквог стратешког
интереса. Користи се за складиштење избегли-
ца. Рецимо, кад Хаићани беже од монструозних
диктатора које ми подржавамо у Хаитију, по међу-
народном праву требало би да их прихватимо као
избеглице. Али ми их уместо тога шаљемо на Кубу
– у Гвантанамо – као у складиште. Наравно, кори-
сти се и као мучионица. Кубанци траже да им је
вратимо, а ми нећемо. Да ли вас то подсећа на
нешто што се управо дешава у свету? Да. Русија је
преузела Крим. Баш као што смо ми узели источну
Кубу пре 110 под претњом оружја. Нисмо је фор-
мално отцепили, али смо њоме завладали.

Русија полаже много већа права на Крим
него Сједињене Државе на део Кубе. Крим је пре-
тежно руски. Тамошње становништво већином
подржава Русију. Стратешки је веома значајан, то
је једини руски излаз на топло море. Ту је смеш-
тена руска флота. Граничи се са Русијом. Русија је
окружена непријатељским војним савезом – НАТО
пактом. За њих је Крим од великог стратешког
значаја. Гвантанамо нама не значи ништа. То је
само средство за подривање Кубе – за спреча-
вање кубанског развоја. И Сједињене Државе, 

Сергеј Лавров: 

НЕћЕМО ДА ШАЉЕМО ТРУПЕ
У УКРАЈИНУ

Руски министар иностраних послова
Сергеј Лавров изјавио је да Русија не намерава да
пошаље трупе у Украјину. Руски министар је тако-
ђе рекао Блумберг ТВ да се Русија снажно проти-
ви уласку Украјинe у НАТО. 

"Немамо намеру да шаљемо било какве
трупе нигде" - рекао је министар у интервјуу за
Блумберг ТВ.

"Покушаји да се доведe Украјинa у НАТО
би имали негативне последице за читав систем
европске безбедности, а ми би били тотално
против тога. Немам ништа да кријемo овде,"-
рекао је шеф руског Министарства спољних
послова. "То је питање не само Украјинаца и
НАТО, већ  и Русије", - рекао је он.

У исто време говорећи о изгледима за ула-
зак Украјине у ЕУ, руски министар је нагласио да
избор зависи "на самој Украјини", али она мора да
буде свестнa могућих последица по њу у вези са
обавезама из ЗНД.

Лавров би такође желео да разуме зашто
су Украјински војници употребили хеликоптерe
са симболима УН током опeрације на југо-истоку
земље.

Постало је познато да украјинска војска
користила код Краматорскa у региону Доњецк,
где се врши операција за сузбијaње протесте, са
симболом УН хеликоптера који су учествовали у
мировним операцијама у Конгу. Сада је УН анга-
жована у дијалогу са украјинским властима о том
инциденту. "Ми свакако желимо да знамо како
су хеликоптери са логом УН коришћене против
демонстраната на југу и истоку" - рекао је
Лавров у интервјуу. Министар је подсетио да су
Уједињене нације је изразилe своју дубоку забри-
нутост у вези са таквим информацијама.

Сергеј Лавров је такође позвао на учешће у
"округлом столу" за решење украјинских пробле-
мa нађу све стране у сукобу. "Ја не знам тачан
састав "округлог стола", који није био широко
најављен у Кијеву, колико сам ја схватио. Убеђени
смо да је за успех националног дијалога
потребнo једнакo учешће свих региона
Украјине - не само на југу и истоку, али и запа-
ду ", - рекао је руски министар

Према његовим речима, Запад има
потребу да се утврдe права националних
мањинa. "Они желе своја права, културну аутоно-
мију, као што је наведено од стране мађарског
премијера Виктора Орбана. Укључивање свих
страна - је кључ успеха "- рекао је Лавров.

Како je министар рекао, тврдња да у дија-
лог не може бити укључени нико чије су руке
обојена крвљу, је реторичкa. "Ко заиста може
судити кo има крв на својим рукама? Ми овде
видимо везу са сиријском кризом, када је Запад
рекао: свако може учествовати, али не они са "крви
на својим рукама" - рекао је Лавров.

"Русија има јаку сумњу да на југо-истоку
Украјине oперишу плаћеници САД" - рекао је
министар.

Поред тога, руски министар је рекао да
Запад не би trebalo da инсистира на затезању
економских санкције против Русије, јер ће
оштетити глобалну економију. "Не мислим да су
економске санкције озбиљно размотрeнe у погле-
ду одговорности Запада зa глобални економски
систем", - рекао је Сергеј Лавров.

"Разговори овaқе врсте су жеље за осветом,
што је увек веома лоше за политичаре и свакога ко
жели да буде укључен у политички процес," -
рекао је Лавров. "Ако je Запад спреман да жртву-
је зарад освете нашем угледу као поузданог
партнера цео глобални економски систем, тo је
њихов избор, - наставио је министар. - Ако се
неко у Вашингтону пробудите ујутру у лошем рас-
положењу и одлучи да организује пуч на другом
месту, као што је Латинскa Америкa, ти људи треба
да се припремe за такву ситуацију ".

Лавров је нагласио да ће Русија замени-
ти Виза и Мастеркард, ако они одбијају да раде
у Русији. "Замена ће се наћи, - рекао је он. - Виза
и Мастеркард су већ забринути да ће изгубити
наше тржиште. Овo je виртуелни новац и тран-
сакција, а све се може поновити виртуелно - пого-
тово сада, када у Русији и у другим земљама
постоје многи стручњаци који разумеју ово ".

Руски министар спољних послова је рекао
да не би хтео у контексту санкција против Русије у
вези са ситуацијом у Украјини да причам о
ограничењима наметнутим Ирану.

Поред тога, министар спољних послова је
рекао да Русија није одговорила западним санк-
цијама, јер они не желе конфронтацију. "Као што
знате, ми смо уљудни људи" - рекао је Лавров,
одговарајући на питање зашто руска страна још
није odgvorila na осветничке санкције западних
земаља. 

"Ми не желимо конфронтацију," - рекао је
Лавров, додајући да би Москва могла размислити
о контра-корацима, ако се осветничкa "хистерија
наставити." "Ако Запад настави са овом непрофе-
сионалном и хистеричнoм позицијиjoм, морамо
да размотримо како можемо одговорити - рекао
је министар. - Проблем је што они кажу: ако не
промените политику, ми ћемо вас ударити још
теже. Они мисле да су нас ударили. Ја питам шта
вам је потребно да мењамо, али нема одгово-
ра."

NazivajuÊi понашање Запада, "детиња-
стим", Сергеј Лавров је подсетио на чувену изреку:
"Руски сељак има дуге gaÊe, али брзо hoda."

14. 5. 2014.                                                    RT
(Podvukla - Iskra) 
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наравно, воде рат против Кубе од 1959, када се
Куба коначно ослободила. Америка је одмах
отпочела напад на Кубу под Кенедијем.
Организована је огромна терористичка опера-
ција да „сручи све земаљске страхоте на Кубу“,
по речима Артура Шлезингера, из његове биогра-
фије Роберта Кенедија који је за ово био задужен.
Свет је за длаку избегао уништење. Био је то глав-
ни фактор који је довео до ракетне кризе. А
наставило се и после тога. Тероризам са Флориде
трајао је готово без престанка.

Поврх тога, траје економски ембарго за
дављење ове земље, коме се противи читав
свет. Погледајте гласове – годишње гласање у
Генералној скупштини УН, о коме се овде не
извештава. Гласа се 180 против два – САД и
Израел. Понекад им се придруже Маршалска
острва или тако нешто. Па све је то позадина оне
агенцијске вести о данашњем покушају подрива-
ња кубанске владе. Да се вратимо на интернет,
занимљиво је шта јесте а шта није лако доступно,
јер људи то не виде. Нећете наћи ни реч о овоме
што сам испричао у штампи, или у неком комента-
ру или расправи, мада је врло актуелно. Није у
питању нека давна историја. Ту нам је пред носом,
али не види се. И када се вратимо на снагу
интернета, мислим да она зависи од нас. Не
користимо је. Не користимо овај ресурс у сврхе
за које се може користити – да пробије ћутање,
угњетавање, доминацију, терор, насиље, и да
покаже људима реалност света.

Дакле, интернет је потенцијално сјајно
оруђе, али само ако решите да га користите. Ако
одлучите да га оставите у рукама приватне силе
или система моћи, било државних или приватних
– они ће га наравно користити за угњетавање,
подривање и доминацију. Али у питању је избор.
Не мора тако да буде.

По вашем мишљењу, које су најефикасније
стратегије за изградњу праведнијег и мирнијег
света, и које су најзначајније тековине покрета
Occupy, Арапског пролећа и украјинског устанка
на Евромајдану?

— Па, то су све прилично различити дога-
ђаји, мислим да се не могу спајати. Знате, истори-
ја не тече само праволинијски. Има напретка, има
и назадовања, и то често паралелно. Рецимо, ако
погледамо последњих 50-60 година у
Сједињеним Америчким Државама, постигнут је
знатан напредак у развоју мирнијег и равноправ-
нијег друштва.

Најдраматичнији пример су вероватно
женска права. Она су потпуно другачија него пре
50 или 60 година. Можда се неко не сећа, али ако
погледате историју САД, у време америчке рево-
луције, жене нису биле људска бића. Биле су
имовина. Америка је преузела британско оби-
чајно право, а по британском обичајном праву
жена је власништво свог оца, а затим прелази
на свог мужа. Тако је, на пример, један од аргу-
мената против давања права гласа женама гласио

да би то било неправедно према неожењеним
мушкарцима, јер би ожењен човек имао два гласа,
пошто ће имовина очигледно гласати попут свог
власника. То је био закон САД. Ако погледате како
се разграђивао, тај принцип је потпуно напуш-
тен тек 1975. Те године је Врховни суд донео
одлуку да жене имају право да буду поротници на
федералним суђењима. Дакле, да буду људи попут
свих осталих, то потиче из Велике повеље слобода
из 13. века. Жене су правно прихваћене као рав-
ноправне 1975. То је био део велике промене у
америчкој култури започете још 1960-их, као
један од главних резултата тадашњег активизма.
И има доста других сличних ствари.

Рецимо, противљење насилној агресији је
далеко веће него пре 50 или 60 година. На при-
мер, погледајмо Кенедијеву инвазију на Јужни
Вијетнам. То је израз који, претпостављам, никад
нисте чули, јер није у колективној свести. То се
заиста догодило у реалном свету, али није се о
томе писало и није део америчке историје. Године
1962, Кенеди је наредио америчком ваздухо-
пловству да започне бомбардовање Јужног
Вијетнама, одобрио је хемијско ратовање да
уништи усеве и тако протера народ из села.
Отпочео је велике програме за груписање људи,
што се свело на концентрационе логоре, да би
осујетио подршку герилском покрету који је
рушио владу постављену од стране САД. То је
инвазија. То се догодило, али не у нашој свести.
Разлог зашто није у нашој свести је зато што није
било противљења. Објављене су неке репортаже, у
извесној мери је било познато, није било потпуно
тајно, али никог није било брига. Нисте могли да
натерате људе да разговарају о томе. Мислим,
сећам се да сам почетком шездесетих буквално
покушавао да држим предавања у неким дневним
собама. Толико сте људи могли да сакупите.

То је почетак шездесетих. Године 2003,
Сједињене Државе су извршиле инвазију на Ирак.
То је био први пут у историји империјалног света
да је дошло до масовних протеста пре инвазије –
огромни протести у целом свету, па и овде. Моји
часови су отказани јер су студенти желели да их
откажу и да оду на демонстрације. То је било
2003. Добро, ово није спречило рат, али га је
ограничило. Често се сматра да демонстрације
нису ништа постигле. То је грешка. Сједињене
Државе нису могле ни да помисле на дела каква су
Кенеди и Џонсон могли да спроведу без оклевања.
Било је гадно, али нису бомбардована густо насе-
љена градска подручја бомбардерима Б52, није
покренут хемијски рат за уништавање усева.
Многе вијетнамске страхоте нису ни разматране.
Било је страшно, али не онолико страшно.

Добро, све је то напредак. Постоји и наза-
довање. Дошло је до реакције центара моћи про-
тив цивилизацијских ефеката 60-тих. То је нео-
либерални напад на становништво које траје
већ читаву генерацију. Зато су, рецимо, реалне
зараде мушкараца данас на нивоу из 1968. За
читаво становништво, реалне зараде су на нивоу
од пре 30 година. Већина становништа трпи
стагнацију или пад, док се огромна концентра-
ција богатства слива у руке сићушног сектора
становништва. То је углавном делић једног про-
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RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE U SLUÆBI
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Процес промене свести код Срба траје
већ доста дуго, а нова евро-хунта је то постави-
ла као примарни задатак своје владавине. Све
оно што су изазвали масонски кругови, касније
Коминтерна, данас добија нови облик, али исту
суштину.

Опис и анализа тог процеса захтевао би
доста шири простор, тако да ћемо се задржати на
оно што тренутно форсира најгледанији медиј,
увек режимско чедо РТС.

Узећемо за пример рекламе, да ли почети
од кокаиноманске рекламе „Може” за Рајфајзен
банку или можда Нивеину, док се деца играју
испред купатила, мајка пере своје лепо тело - па
да размислимо на које центре у мозгу нишане и
погађају ти садржаји? Можда је овај избор бољи:
док човек виси придржавајући се за олук, други му
објашњава предности Теленорових понуда, да
другарство зависи од Лав пива, или можда реклама
за „Либресе” улошке, где девојке у тоалету врше
нужду, или скачу обнажене по ходнику пропагира-
јући „нечисту крв” као нешто лепо и угодно. Онај
који седи испред ТВ-а не размишља о таквим
садржајима, али прихватање истих док поји свој
мозак том мутном водом данас, доводи сутра до
разних девијантних појава. Па онда тај исти РТС
доведе стручњаке који разглабају зашто сило-
вање, зашто убиства, зашто насиље. Ваше право
да знате све.

Занимљива је и евро-патетична кукњава
оснажена рекламним спотовима фондације
Драгице Николић како нас има мало, сваке
године 40000 мање... Тета Драгице, ваш муж је
„прецедник” Србије, нека предложи закон о
забрани абортуса. Процена је, да у Србији
годишње се обави преко 150 000 абортуса. Ето
вам рачунице. Но, абортус је наше суверено
европско право, легализовани злочин који
здушно бране евро фанатици свих боја и узра-
ста, а они који су против тог легализованог зло-
чина су „симболи прошлости” којима треба проме-
нити свест.

За прошлу недељу, шампион РТС удвор-
ништва је била емисија „Профил и профит”.
Величање лика и дела новог проповедника
Александра Вучића је достигло меру обожавања
старих проверених идола србског народа Јосипа
Броза и Слободана Милошевића. Наратор те еми-
сије, малтене није проклео све оне који су против
„новог развојног пута” евро хунте. Да радимо
више!

Епитет „најтужније” могу понети способно-
сти Оливере Ковачевић. Период од седам дана
није мали за припремити једну емисију и то на нај-
гледанијој телeвизији. Туга обузима човека кад
види неспремност, незнање и некултурност

дотичне водитељке.

Дичимо се нашом „повијешћу”!!! РТС
Доситеју Обрадовићу и његовим
саговорницима ставља у уста теорију о досеља-
вању Срба - која није била позната са краја
осамнаестог века. Имамо и латинични серијал
„Београд вечити град”. По тој емисији и исто-
именој књизи ту је било Келта, Мађара, Турака...
ту су Јевреји страдали, свега је ту било, али народа
србског који је тај град основао и пронео му славу
кроз векове, њих има у толико малој мери, таман
да човек стекне утисак да смо ми једна сасвим
пролазна непогода, а сада и ако смо именом и
презименом Срби, макар оно што је остало, уз
успешни брејнвошинг ни тога више бити неће -
изумреће и тај остатак „даркеричерске прошло-
сти”!

ТВ Дневник је остао перјаница. Најлепше
пада информација о којој расправљамо сутра на
њиви, које се поглавље отворило за преговоре, дал`
34, ил` 35, можда 36? Шта нас чека у земљи дембе-
лији за једно десет, петнаест година када јој
приступимо. Весеље и свака срећа у србској кући
наступи кад се појави, у првом минуту дневника,
тако редак и изузетан пријатељ србскога рода
друг политком Штефан Филе. Нема песме ни
весеља док Штефан Филе не запева, ори се на евро-
весељима широм наше домовнице. Још и сви ти
милиони које су у Србијицу уложили наши
„западни пријатељи”, ма хајте молим вас!

Међутим, о Републици Српској нити
једна једина информација у протекла четири
месеца, као да не постоји.

На жалост, већина се саглашава са путем
којим иде Србија. Поплаве, самоубиства, убиства,
лажи, преваре, искоришћавања радника, или при-
мер изразитог чојства где хитна помоћ одбија пру-
жити помоћ дечаку, су знакови поред пута које,
једноставно, људи не желе да виде.

На карту самољубља, среброљубља и
стомакоугодништва је ова евро хунта дошла на
власт. Народ од ње очекује „земљу дембелију”, а
иза ње ће, као и иза претходних, остати пустош.
Човек је манипулативном медијском пропаган-
дом и стиловима живота који лако пријањају за
народно битије, а оличење су духовног разврата,
постао број и нешто налик на животињу. „Немој
ти да мислиш, има ко да мисли за тебе”- говори-
ли су комунисти. Иста прича се наставља, док
Срби лагано нестају са светске позорнице.

Ваше право да лаж назовемо истином, које
као народ творимо свакодневно. РТС је, на жалост,
мера овог народа.

Srpski kulturni klub, 10.5.2014. Војо Мистовић
(Podvukla - Iskra) 
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драматичнији повод за операцију „завођења
реда”, где би угњетачке установе Републике
Српске биле разбијене као колатерална штета,
чиме би се остварили циљеви „обојене револуци-
је” неостварени коришћењем прве две опције,
предлажем вам да размислите о следећем.
Поред локалних екстремиста, у БиХ је већ при-
сутно неколико стотина ветерана са сиријског
ратишта, који на овим просторима стоје на
располагању истим спонзорима који су их за
своје циљеве користили у ратним зонама
широм света. Министарка унутрашњих послова
Аустрије Јохана Микл-Лајтнер пре неки дан је у
Сарајеву изразила забринутост да „све више
људи не само из Аустрије него и из других
европских земаља, иде да се бори у Сирији. ”Она
је знаковито додала да су у њеној земљи забри-
нути „шта ће се десити када се ти људи врате у
своје земље након што стекну ратна искуства у
Сирији”.

Грађани Републике Српске би требало
да поделе ту забринутост, поготово у светлу
коментара господина Суљагића и недавних
изјава високог представника. А поред тога и
због чињенице - о чему смо се осведочили не
само у Дамаску него и у Кијеву - да спонзори
оваквих преврата, када су у питању сарадни-
ци, нису ни мало пробирљиви. Од екстремних
верских фанатика до неонациста, сви су добро-
дошли уколико се процени да могу послужити
непосредној сврси.

Основно питање које смо поставили
гласи: хоће ли издржати Република Српска?
Сваки усиљени покушај позитивно интонираног
одговора, спиновање стварности да би се дошло
до успављујућег закључка да „наравно хоће” и да
је „неуништива”, представљао би медвеђу услугу
грађанима, неодговорно непоштовање младих
људи коју су у њене темеље уградили своје живо-
те и дилетантско затварање очију пред необори-
вим доказима јасне и непосредне опасности.
Зато вас као одговор на питање „хоће ли издржа-
ти” нећу замајавати утешним речима које веро-
ватно очекујете да чујете од мене.

Уместо тога, парафразираћу одговор јед-
ног од отаца-оснивача Америке Бенџамина
Франклина на слично питање које му је постави-
ла једна забринута госпођа, после уставотворне
скупштине 1787. године:

„Опстаће, ако је ви одбраните”.

Реферат на научном скупу „Обојене револуције
као инструмент геополитичке трансформације”,
одржаном 26. априла 2014. у Академији наука и

уметности Републике Српске.

Standard СТЕФАН КАРГАНОВИЋ
(Podvukla - Iskra) 

Pad komandnog mosta
Znate sigurno onu priËu o seoskom

kabadahiji koji mesecima, godinama, maltretira
goste lokalne kafane... Tu scenu, preslikanu u
æivot, na velikoj svetskoj pozornici gledamo veÊ
dve godine. Ovaj drugi, koji je povukao kavkasko-
ukrajinsku liniju kredom, odaziva se na ime Rusija.
Æensko ime, ali muπki potezi.

Sve ovo πto se sada pred naπim oËima
dogaa u Ukrajini davno je planirano i nagove-
πteno. Devedesetih godina, a bogami i kasnije,
„nezavisni intelektualci i novinari” u Beogradu
budalom su proglaπavali svakog ko je kazao da
satanizacija Srba i obraËun sa Srbijom, od strane
Zapada, predstavqaju tek uvod, probu za veliki Ëin
velike svetske drame, koji Êe se odigrati na pros-
transtvima Rusije, Ukrajine, Kavkaza. Kakva zave-
ra... tu je reË o πirewu demokratije, obraËunu sa
totalitarnim sistemima - govorili su. Kabadahija
u liku NATO, s mozgom u Vaπingtonu i Briselu,
raskomadao je Jugoslaviju (uz veliku pomoÊ
lokalnih plemena) i vodeÊi se logikom da je
usitwenim prostorom mnogo lakπe vladati, na
mestu jedne dræave napravio πest, a onda jednu od
wih, Srbiju, osakatio dajuÊi deo te zemqe
Albancima... Za to vreme, Rusija se podigla s kole-
na, uspravila ekonomski i vojno, i najpre u Gruziji,
a potom u Ukrajini, poËela da trezni onog silexiju
s poËetka priËe.

Kome joπ treba objaπwavati razloge posto-
jawa NATO, 25 godina nakon πto je nestao
Varπavski pakt, tas na terazijama svetske vojne
moÊi. Zbog Ëega je sve ove godine opstajala i razvi-
jala se ta straπna oruæana sila? Samo zbog Rusije.
Mi danas prisustvujemo jednom od najvaænijih
perioda savremene istorije: prekompoziciji sveta,
ruπewu apsolutne dominacije jedne bahate imper-
ije, uspostavi odnosa za koje smo veÊ mislili da
nisu moguÊi. Ogromna prostranstva, neprocewiva
prirodna bogatstva Rusije, Sibir pre svega, neis-
crpni izvori pitke vode (za tridesetak godina
biÊe skupqa od nafte) decenijski su ciq Amerike
i wenih zapadnih saveznika. I to se nije skrivalo:
eno vam kwiga „Velika πahovska tabla” Zbigweva
Bæeæinskog, viπe od Ëetrdeset godina glavnog
ameriËkog geostratega. Ukrajina je trebalo da
posluæi kao posledwi, najbliæi komandni most za
operaciju ovladavawa Rusijom. Pre toga Gruzija. U
oba sluËaja Imperija je proπla s modricama.

Putin u Ukrajini nema izbora. Ako pusti
NATO da se smesti s ove ili one strane Dwepra,
Rusija viπe neÊe biti nuklearna sila (nema vreme-
na za eventualnu proturaketnu odbranu) i u takvoj
konstelaciji biva oslabqena do mere koja moæe
oznaËiti poËetak wenog naglog slabqewa, do te-
ritorijalnog rastakawa. VraÊawem u sastav Rusije
Krima, otetog 1956. godine, Moskva je pacifiko-
vala Imperiju na izuzetno vaænom prostoru
crnomorskog basena...  

Rusija vraÊa veru u moguÊnost postojawa
sveta ravnopravnosti. MoÊ bez kontrole uvek je
problem za nemoÊne, Srbi to znaju boqe od drugih.

Novosti, 9.5.2014.                     Ratko DMITROVI∆ 
(Podvukla - Iskra) 

цента који храни политику. Политичка моћ
одражава економску моћ. Врховни суд је баш
јуче задао још један ударац демократији у свом
чврстом залагању да наруши функционисање
демократског система, препуштајући полуге
власти неизмерно богатима. У реду, то се деша-
ва. То је Мекаченова пресуда од пре пар дана.
Добро, то је назадовање. И те ствари иду паралел-
но. Тако функционише историја. Дакле, на који
начин може да се оствари напредак? Па, као што
је рекао Мартин Лутер Кинг – усмерањем тока
историје сопственим трудом и активизмом. То је
једини начин који је икада успевао. Историјска
путања се повија онако како ми одлучимо да је
повијемо.

У књизи Hopes and Prospects поредите
Обаму и Буша млађег. То је било пре четири годи-
не. Шта бисте данас рекли?

— Као што сам рекао за ток историје – у
неким стварима ситуација је боља, у другим гора.
На пример, поменуо сам Гвантанамо. Гвантанамо
је био главни центар за мучење. Добро, данас се
вероватно мучење не одвија у Гвантанаму – бар не
оно што ми зовемо мучење. Запамтите, САД има
посебну дефиницију мучења која се разликује
од дефиниције остатка света. Тако се на пример
у свету изолација сматра мучењем.

Погледајте Конвенцију против тортуре –
међународну Конвенцију против тортуре. Боравак
у самици – попут других облика психичке тортуре
– сматра се мучењем. И јесте мучење. Покушајте да
се закључате у собу на неколико дана и видећете
шта ће се догодити. Дакле, то је врста тортуре. У
Сједињеним Државама, то се сигурно дешава у
Гвантанаму. Али је и рутинска појава. То се
редовно догађа у затворима. Ако посетите неки
затвор строго затвореног типа, то су мучионице.
Људи су затворени 23 часа дневно у малој соби.
Човек од тога полуди. Дакле, мучење – оно што
ми називамо мучењем – не спроводи се у
Гвантанаму. Спроводи се тортура, али се спрово-
ди у затворском систему у целини, а тај систем је
прави међународни скандал. Дакле, то је побољ-
шање. Није величанствено, али је побољшање.

С друге стране, ту су и програми за надзор
– не морам да вам причам о њима, већ све знате.
Углавном су Обамини. Дестабилизација Кубе коју
сам поменуо – то је нови Обамин програм.
Најгора глобална терористичка кампања која се
данас одвија је Обамина кампања глобалних
егзекуција. Кампања убијања беспилотним
летелицама. Обратите пажњу да се у Сједињеним
Америчким Државама поведе расправа кад он
одлучи да убија Американце. Као што је Авлаки,
на пример. Па се онда расправља да ли је то леги-
тимно или није. Али шта је са другим људима?
Људи који се убијају су само осумњичени.

Да се вратимо 800 година уназад на
Велику повељу слобода. Ако желимо да обележи-
мо њену 800-годишњицу, то је следеће године –
вероватно ћемо тада оплакати њен нестанак.
Основни концепт Велике повеље је оно што
називамо претпоставком невиности. Она гласи
да слободан човек не може бити подвргнут

државном кажњавању без одговарајућег
поступка – без суђења пред поротом. Истина,
„слободан човек“ је био врло ограничен концепт у
13. веку. Наравно, није обухватао жене, није обу-
хватао људе који нису слободни и тако даље.
Током векова се концепт постепено ширио.
Уписан је у наш устав, такође са ограничењима –
14. амандман и друга ограничења. Али сада се
сужава.

Беспилотна кампања елиминише прет-
оставку невиности. Функционише на следећи
начин: Обама и његови саветници се окупе
уторком ујутру и одлучују кога ће тог дана
убити. Концепт кривице значи да је Обама одлу-
чио да те убије. То је значење појма кривице
данас. То је регресија која нас враћа 800 година
уназад, и прилично је озбиљна. Међутим, још је
озбиљније што се о томе не говори. Једина
ствар о којој се разговара је убијање
Американаца. Да ли су Американци нека посебна
врста? Ко каже да смете да убијате друге осум-
њичене? Понекад се прича о колатералној
штети, у смислу „шта је са људима који су само
стајали близу и погинули?“ Па, да – то није добро.
Али шта је са људима који су гађани? Они су
осумњичени. Нисте доказали ништа о њима. То
је само неко кога влада жели да убије.

То важи и за домаће право. У ствари, ја сам
један од тужилаца у поступку којим нисам
нарочито задовољан. То је тужба поводом NDAA
(National Defense Authorization Act) коју је покре-
нуо Крис Хеџис, заједно са неколико других тужи-
лаца. NDAA је закон донет под Обамом – он је
рекао да није њиме задовољан, али га је потпи-
сао – који омогућава неограничено задржавање
у притвору. Продужава принцип неодређеног
притвора за осумњичене – написан је на такав
начин да би могао да обухвати и америчке гра-
ђане. То није изричито написано. На то се односи
тужба. Али овај концепт омогућава неограниче-
ни притвор за људе оптужене за пружање по-
дршке непријатељима САД. Шта значи подршка?
Па, ако кажете „можда имају право“, или тако
нешто. Да ли је то подршка? Није смешно. Тужба
се односи на један мали део – на чињеницу да
може да се примени на америчке грађане. Мислим
да је то сувише уско. Не би требало да важи ни за
кога, не би смела да постоји таква ствар као што
је неодређен притвор. То је криминално. А идеја
пружања подршке непријатељу је толико бесмис-
лена да такав концепт не би требало да постоји
као закон. Али то је узак случај о Американцима и
он се уклапа у оквир овдашњег дискурса. Мислим
да такав оквир не треба да прихватимо.

У ствари, погледајмо један Обамин судски
процес – један од главних Обаминих напада на
грађанске слободе. То је процес за који већина
вас вероватно није чула, али да сам на вашем
месту потрудио бих се да се информишем, то је
предност интернета. Холдер против Пројекта
хуманитарног права – државна тужба Врховном
суду. Држава је добила. Холдер је државни тужи-
лац. Пројекат хуманитарног права је била група
која је давала правне савете – понављам, правне
савете – групи која се налазила на списку терори-
ста САД. Узгред, у питању је ПКК – курдска група.
Влада САД је назива терористичком групом, тако 
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да се налази на списку терориста. Пројекат хума-
нитарног права им је пружао правне савете.
Обамино министарство правде одлучио је да ово
прогласи материјалним помагањем тероризма.
Некад је материјална помоћ терористима
значила да дајете оружје некоме из Ал Каиде.
Али ово је проширено и на пружање правних
савета некоме на државном терористичком
списку. А ако погледате судску расправу, то би
можда могло да се примени на некога ко ради
интервју са Насралахом, вођом Хезболаха. Или на
некога ко можда саветује неку групу да пређе на
ненасилни метод борбе. Ово би се могло сматра-
ти материјалном помоћи под Обамом.

То је огроман напад на слободу говора и
на обичну, елементарну правду – а прошло је
скоро без коментара. Сада можемо да се запитамо
– зашто бисмо уопште озбиљно схватали терори-
стички списак? Шта је терористички списак? То
је кад извршна грана власти каже да сте ви
терориста. Ставим вас на списак и то је то. Нема
судске контроле, нема одбране. То је само
извршни акт ауторитарне државе. А ако погледа-
те историју терористичког списка, она је застра-
шујућа. На пример, Нелсон Мандела је био на
списку терориста јер је Реганова администрација
прогласила његову групу, Афрички национални
конгрес, једном од најзлогласнијих терористич-
ких група на свету, посто се борила против апарт-
хејда који је Реган подржавао. Добро, то је дакле
терористички списак. Мандела је био на списку до
пре четири године, када је била неопходна спе-
цијална уредба Конгреса да се он скине с терори-
стичког списка. С друге стране, узмите рецимо
Садама Хусеина. Он је скинут са списка 1982.
јер је Реганова администрација желела да
Ираку обезбеди оружје (Za borbu protiv Irana.
Kad se traæe svrsishodni privremeni saveznici za
SAD i wenu `moralnu` akrobatiku, nije vaæno da li
su to Al Kaida, Talibani ili drugi `teroristi` pro-
tiv kojih na drugim popriπtima ratuju - Iskra), па
да би се то урадило легално, морали су да га
скину са терористичког списка. Заправо, тако је
остало једно празно место на списку, па су уписа-
ли Кубу. Зашто? Зато што је Куба до тада била
изложена већем броју терористичких акција него
све остале државе света заједно, углавном из
Флориде. То је списак терориста.

Дакле, осим што је комичан у томе како
функционише, читав концепт је скаредан.
Зашто би држава имала право да унилатерално
одређује ко је терориста? Да ли ти људи имају
права на то? Не, немају. Да ли имају право да
убијају људе који упишу на списак терориста?
Не, немају. Да ли имају право да оптужују неког
за материјално помагање терористима ако тај
неко пружа правну помоћ људима које су они
прогласили за терористе. Што даље идете, уто-
лико постаје екстремније. То су Обамине инова-
ције. Па, историја не иде праволинијски. Ја лично
мислим да би Буш био још гори, али то није неки
посебан разлог за радовање. 
Standard, 25.4.2014. Превео Ивица Павловић
(Podvukla - Iskra) 

MISTERIJA AVIONA CIA: 
Otkriveno zaπto su agenti posetili Split

Prema πturim informacijama ambasade
jedne velike zemqe s istoka Europe, boravak
qudi CIA u Splitu ima veze s najstojawima da se
smawi veliki finansijski i politiËki uticaj
koji Rusija ima na Kipru.

Modifikovani ameriËki putniËki avion
boing 727-200 C-32B koji je sredinom proπle
nedeqe boravio na aerodromu u Resniku, kraj
Splita, zajedno s 30 agenata CIA, definitivno je
bio u tajnoj misiji. Prvobitna informacija da je
avion iz Splita produæio za Veliku Britaniju
pokazala se kao informacijska podvala ameri-
Ëke strane, piπe splitska Slobodna Dalmacija.

Naime, kako se saznaje iz izvora bliskih
Evropskoj kontroli letewa (Euroconotrol), avion
ameriËkog Ministarstva odbrane, identifika-
cionog broja 24452 u Split je proπlog utorka
doleteo iz Dubaija. SledeÊi dan, sreda, avion s
30 pripadnika Centralne obaveπtajne agencije
SAD (CIA) odleteo je gotovo istom rutom natrag,
ali nije produæio za Dubai, veÊ je sletio u Atinu.
SudeÊi po vrlo neobiËnoj ruti leta, nije se radi-
lo ni o kakvom odmoru ameriËkih obaveπtajaca u
Splitu, veÊ o poseti s konkretnijom svrhom.
Navodno je u Splitu doπlo do susreta i razgovo-
ra s nekim stranim dræavqanima.

Prema πturim informacijama ambasade
jedne velike zemqe s istoka Europe, boravak
qudi CIA u Splitu ima veze s najstojawima da se
smawi veliki finansijski i politiËki uticaj
koji Rusija ima na Kipru, a uoËi realizacije
zajedniËkih planova GrËke, Kipra i Izraela o
zajedniËkoj eksploataciji nafte i gasa u
istoËnom Mediteranu.

Ruski utijecaj veÊ duæe vremena nervira
Vaπington, a posebno nakon objavqenih namera
grËkih leviËara da dopuste Rusima otvarawe
mawe pomorske baze na ostrvu. Tajni boravak
agenata CIA u Splitu, kaæu upuÊeniji, treba gle-
dati u svetlu nastojawa Amerike da se smawi
utiecaj Rusije u istoËnom Mediteranu.

Boing 757-200 koji pripada CIA, koji je
kratko boravio na splitskom aerodromu, VIP je
verzija tog tipa aviona koji je namewen prevozu
visokih ameriËkih sluæbenika. Enterijer i
kabina luksuzno su ureeni i opremqeni.
Boravio je na Resniku i proπle godine, kada se u
Splitu odræavala NATO konferencija na temu
suzbijawa πirewa oruæja za masovno uniπtewe.
I ovaj boravak agenata CIA u Splitu potvruje da
je ameriËka tajna sluæba jedna od najaktivnijih
stranih agentura u Hrvatskoj, piπe Slobodna
Dalmacija.

9. 5. 2014.                                                      Kurir

1320

"ЈУЖНИМ КОРИДОРОМ" ПРОТИВ
"ЈУЖНОГ ТОКА"

Европска комисија потврдила је да ће већ ове
године почети изградњу Трансјадранског гасовода од
Азербејџана до Италије, као кључног дела "Јужног гас-
ног коридора". Тај коридор требало би да смањи удео
снабдевања Европе природним гасом из Русије и да
умањи значај планираног гасовода "Јужни ток", јавља
дописник агенције Бета из Брисела.

Аустрија је из пуке економске потребе управо
потписала споразум с Москвом о учешћу у "Јужном
току", којим би у Средњу и Западну Европу годишње
стизале по 63 милијарде кубних метара природног
гаса из Русије. Чланице Европске уније које су пре више
година потписале споразуме с Русијом о изградњи
"Јужног тока", противе се кочењу тог пројекта, које се
прелама с украјинском кризом.

Неки аналитичари тврде да "Европска коми-
сија сматра да је претња блокадом 'Јужног тока'
важна полуга у преговорима с Москвом о будућно-
сти Украјине". То је ставила до знања америчка
агенција за стратегијске прогнозе Стратфор, а изво-
ри у Европској комисији су новинарима незванично
пренели да ЕУ, у условима озбиљне кризе с Русијом
око Украјине, уопште не може одобрити "Јужни
ток", утолико пре што је Брисел још лане указао на то
да уговори земаља Еу и Русије о том пројекту крше
неке основне прописе ЕУ.

Неке чланице ЕУ траже увођење економских
санкција Русији, иако би то погодило руске компаније
које Унију снабдевају гасом, и изазвало велики скок
цене гаса, док је веома велики притисак САД и
НАТО-а да се одмах крене у крупне стратешке про-
јекте за битно смањење зависности од руског гаса.

Американци никад нису крили одбојност
према дубљем енергетском повезивању Европе и
Русије и зависности Европе од Москве. Амерички
државни секретар Џон Кери је на једном недавном
скупу НАТО-а изјавио да је смањење енергетске
зависности ЕУ "хитно потребно, ако желимо да
Европа остане целовита и слободна". Кери је затра-
жио и снажно јачање америчке и европске економске
сарадња на основу споразума о слободној трговини, о
којем преговарају Брисел и Вашингтон "чиме би се
постигло много више од пуког утврђивања начина на
који послујемо".

Али, Стратфор предочава да је "'Јужни ток'
исто толико важан потенцијалним учесницима у том
пројекту, јер би довео значајне инвестиције и отворио
радна места у неким најсиромашнијим државама ЕУ, а
заобишао би нестабилну Украјину као транзитну
земљу" за испоруке гаса. "'Јужни ток' је опипљив пут
за обезбеђивање природног гаса у часу кад су други
извори далеко од стварности и неизвесни", напоми-
ње америчка агенција.

Пољска, Шведска и балтичке чланице ЕУ,
међутим, траже да се због украјинске кризе заведу и
економске санкције Русији, макар то погодило и
руске гасне и нафтне компаније-снабдеваче ЕУ, а
премијер Пољске Доналд Туск затражио је да се одмах
крене у стварање унутрашње енергетске заједнице ЕУ.

Званичници блиски одлазећем европском
комесару за енергетику Гинтеру Етингеру саопштили
су да за Европску комисију изградња "Јужног тока"
нема првенство, а мора се сагледати и у склопу
украјинске кризе, мада јесте добродошло све што
доприноси додатном снабдевању Уније енергијом.

Али, у неким државама ЕУ и Европској комисији има
мишљења да управо изградња "Јужног тока" не допри-
носи разноврсности извора снабдевања енергијом, јер
је то и даље руски гас.

Ипак, аналитичари и европске дипломате у
Бриселу прихватају оцене да, без постојане сарад-
ње с Русијом, ни средњорочно није могуће обезбе-
дити енергију за светску конкуретност европске
индустрије и потребе становништва ЕУ.

Опредељење за "Трансјадрански гасовод", као
кључни елеменат "Јужног гасног коридора" и напуш-
тање директног, "Јужном току" супарничког пројек-
та за гасовод "Набуко", утицали су на то да Аустрија
која половину енергетских потреба подмирује
руским гасом, крајем априла склопи с руском ком-
панијом "Гаспром" уговор којим ће крак "Јужног тока"
из Мађарске ићи до великог аустријског гасног терми-
нала Баумгартен и даље у Италију.

До Баумгартена је, преко Бугарске, Румуније и
Мађарске, требало да води напуштени "Набуко", те се
и влада у Софији нашла у ситуацији да једино преко
"Јужног тока" може да обезбеди постојано и јефти-
није снабдевање гасом. То је такође битно из соци-
јалних и политичких разлога, јер је последња бугарска
влада пала добрим делом због поскупљења енергена-
та.

Челници италијанске државне фирме ЕНИ,
главног партнера руском "Гаспрому" у пројекту
"Јужни ток", као и руководиоци немачког концерна
БАСФ јасно су ставили до знања да не мисле да би
блокада изградње тог гасовода била упутна, а
наглашено је и да је Русија увек била поуздан снаб-
девач ЕУ гасом. Немачка компанија "Сименс" је у
априлу, с конзорцијумом "Јужни ток транспорт", на
чијем је челу "Гаспром", склопила уговор о испоруци
аутоматизованих контролних постројења и телекому-
никационе опреме за контролне центре гасовода
"Јужни ток".

Европски комесар за енергију Етингер изја-
вио је крајем априла азербејџанској агенцији Тренд
да је "циљ Европске комисије одувек био да отвори
'Јужни гасни коридор' за Европску унију, тако да то
непосредно и физички повеже тржиште гаса ЕУ с нај-
већим налазиштима природног гаса у басену
Каспијског мора и Блиског истока".

"Трансјадрански гасовод" би требало да буде
изграђен до 2019. године и из налазишта Шах Дениз у
Азербејџану би, преко Грузије, Турске, Грчке, Албаније
и Италије, годишње испоручивао Турској шест мили-
јарди кубних метара гаса, а ЕУ десет милијарди кубних
метара природног гаса. "Јужни коридор - нови пут
свиле" - како су га прозвали у Европској комисији,
укључивао би још два гасовода и Европи испоручивао у
последњој фази од 60 до 120 милијарди кубних мета-
ра гаса из каспијског басена и Средње Азије.

5.5.2014.                                                   SIM (RTS)
(Podvukla - Iskra) 
-------------------

Napomena Iskre: Iz Ëlanka se vidi da EU,
bar sredweroËno, nema ozbiqnu alternativu
`Juænom toku`, a ni "Трансјадрански гасовод" nije
dugoroËno reπewe, jer Azerbejxan navodno ost-
varuje svoju energetsku politiku dogovorno s
Rusijom.
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У оној мери у којој власт има изгледе да
одржи чисту и неспорну победу примамљи-
вост изборне опције убрзано опада са стано-
вишта „обојених демократа.”

УЛИЦА, А НЕ ИЗБОРИ
Очигледно је да ту имамо један велики

проблем у Републици Српској, бар у овом тренут-
ку. Упркос свим инвестираним ресурсима, проје-
кат снага „обојене револуције” (да користим
један амерички израз за овакву ситуацију) још се
није ни одлепио од земље, није узлетео. По свим
прорачунима, већ је требало да буде у ваздуху, а
њихов авион још увек рула по писти. Ако ову
чињеницу тумачите у оптимистичком смислу да
су самим тим најоштрији облици унутрашње
кризе преброђени и да се спокојно могу очеки-
вати избори у мирној атмосфери, погрешили сте.
То највероватније само значи да ће изборни сце-
нарио бити одбачен у прилог уличног.

Све што подразумева улична варијанта
знамо из теоретских списа Џина Шарпа и
пуковника Роберта Хелвија и из практичног
искуства неколико до сада успешно изведених
уличних преврата, популарно познатих под
називом „обојене револуције”. То подразумева
синергично деловање лажних невладиних
организација и преузетих медија, злоупотребу
и професионално каналисање масовног неза-
довољства, креирање доминантне илузије,
односно лажне заставе под којом се сврстава-
ју и манипулишу масе, персонализација друшт-
вених проблема и сатанизација једне личности
као искључиве препреке њиховом успешном
решавању, харангирање маса и испирање
мозга применом технике провокација - еска-
лација, окупљање лажног узорка глобалног
друштва на централном месту које је најпогод-
није за медијску манипулацију, инсценирање
„варнице”, тојест инцидента где се десетине
или стотине људи цинично жртвују ради
„вишег циља”, и - најзад - инструментализација
слуђене масе за насилно заузимање симболич-
них центара власти.

Цео трик „обојене револуције” састоји се
из тога да се заведени грађани, који се користе
само као статисти, убеде да су они главне и једи-
не звезде ове продукције. Међутим, управо у
тренутку успеха њихова улога у преврату је
завршена и они се шаљу кући. Сцену преузи-
мају професионалци и њихови унапред одре-
ђени локални агенти, као Јацењук у Украјини.
Они долазе на чело земље, не вољом заведе-
них грађана, него самовољним одлукама стра-
них моћника, као што смо сазнали из конспира-
тивног телефонског разговора где су сва питања
везана за кадровску политику будућих марио-
нетских власти у Кијеву била унапред решена,
без учешћа једног јединог Украјинца.

ШТА ЈЕ ПЛАН Ц?

Чињеница да овакав сценарио у овом тре-
нутку у Републици Српској не изгледа претерано
вероватан није повод за опуштање. Ако и јесте
тако, то није зато што је супротна страна пасив-
на. Инфраструктура за извођење „обојене
револуције” у Републици Српској је на месту и
сви пратећи елементи активно функционишу.
Локални извођачи радова су ниског људског
квалитета, али инострани спонзори су профе-
сионални, упорни, врло мотивисани да
постигну своје циљеве и располажу импресив-
ном количином готовог новца. Надасве, они су
флексибилни и непрестано анализирају опције и
исправљају грешке. Поред плана А, они увек
имају план Б, који смо управо описали, а у случа-
ју потребе - и план Ц.

Шта је, дакле, трећа варијанта, план Ц?
Назнаку о томе шта би ово могло бити дао је
Емир Суљагић, координатор Коалиције Први
март. У суштини, ради се о радикалној пробле-
матизацији статуса Бошњака у Републици
Српској и коришћењу тог питања као окидача
за интернационализацију вештачки створеног
проблема. Цитирам Суљагића:

„Годинама су грађани несрпске нацио-
налности у ентитету РС грађани другог реда,
систематски и системски доведени у положај
уљеза у властитој земљи, чија су дјеца изложена
асимилацији у образовном систему, имовина
изложена пљачки и отимачини и годинама инси-
стирају на јасном, артикулисаном и политич-
ком одговору на политику коју воде власти у
РС-у.”

Ово су у ери доктрине „права на заштиту”,
R2P, врло тешке речи, потпуно независно од
чињенице да немају везе са стварношћу. Да би
се активирали механизми оружане интервен-
ције самозване „међународне заједнице”,
таква веза је непотребна. Довољан је наизглед
плаузибилан повод.

Подсетићу вас на само два елемента пре
него што кажете да је овакав сценарио фантасти-
чан. У фебруару ове године, високом представ-
нику је било довољно неколико бачених моло-
товљевих коктела у Федерацији да се позове
на фантомска „Бонска овлашћења” и да при-
прети да би могао да позове појачања већ раз-
мештеним међународним снагама ради „заво-
ђења реда”. Сумња ли ико да се сурово угњета-
вање једне мањине, на које се позива Суљагић,
квалификује као довољан повод не само за дово-
ђење појачања већ и за њихово драстично
коришћење против угњетачких институција
Републике Српске?

ФРЕНКЛИНОВ НАУК
У случају потребе да се импровизује још

(Kraj na str.14/1)
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Фински дипломата Петер Иискола

Без променe односa ЕУ према Русији и
САД, свет jе се на прагу новог рата

Петер Иискола позива народе Европе
да пруже отпор САД

Уколико Европски парламент одмах не
промени свој однос према Русији и САД, свет ће
се већ до јесени наћи на прагу новог страшног
рата. У то је убеђен искусни фински стручњак
за међународно право, до недавно дипломата,
члан Савета Европе, координатор ОУН - Петер
Иискола. У разговору са дописником „СП”
(Свободная пресса, у преводу, Слободна штампа)
он прича о „луткарима” из НАТО-а, чиновницима
Европске комисије и многим другим стварима
које су директно везане за кризу у Украјини и
Мајдану у Бриселу који је све ближи и ближи...

„СП”: По вашем мишљењу, Петер, да ли су
украјинска збивања последица чисто унутраш-
њег „сукоба интереса” или су их изазвале неке
„спољашње силе”?

- По мом мишљењу, већ су сви у Западној
Европи, и не само тамо, схватили да се ово јед-
ноставно није могло догодити без спољашњег
уплитања. Сједињене Америчке Државе су глав-
ни „луткар”, оне вуку конце којима покрећу
своје марионете. Познато је да су у револуци-
ју у Украјини Американаци уложили пет мили-
јарди долара. То су недавно објављени званич-
ни подаци. Може се рећи да је то оно што је
забележено у документима. Можемо само да
нагађамо колика су још средства без писаног
трага убачена за уништење суверенитета Укра-
јине.

„СП”: И то, уништење рукама Европљана ...

- Тачније, Европске комисије. Она је
отворено вршила притисак на председника
Јануковича, приморавајући га да потпише
Споразум о придруживању између Украјине и
Европске уније. Тада није обраћала пажњу на
демократију, ни најмање се није бринула за
људска права и слободе. Иако много воли да се у
јавности крије иза прича о демократији.

„СП”: Зашто водеће државе Старог света,
у лицу своје Европске комисије, дозвољављју
да њима управљају САД, као да су буквално
легле на руду Јенкија?

- Због тога што, прво, у овој организа-
цији је остваривање интереса банкара има
приоритет, банкари одлучују о свему у данаш-
њем западном свету. Друго, Европска комисијe
није демократска институција. У њој је мање
демократије него што је било у Политбироу ЦК
КПСС. У Европској комисији је безмало три

туцета комесара, именованих од стране
Европског савета. Народи Европе нису изабра-
ли те комесаре. Није изненађујуће што се ту
често доносе одлуке која имају мало додира са
интересима појединих земаља. У Украјини, они
су заменили једну, легалну, групу разбојника,
другом, још гором. Знамо: у Кијеву је била
демократија, али лоша. Тамо су владали сами
олигарси. Сада постоји хунта на челу са другим
олигарсима, за Европу погоднијим. 

Међутим, Украјина је ситница. ЕУ и САД
које стоје иза ЕУ имају други циљ-преврат у
Русији. Ако ваша држава покаже слабост, они ће
бити веома задовољни. Њима се допадало кад су
код вас заповедали Березовски, Ходорковски,
Абрамович. И, наравно, никако им се није могло
допасти кад је Путин све то прекинуо. За САД је
био посебан ударац кад су схватиле да Русија
гради, а то не без успеха, Евроазијску унију.
Без Украјине, та градња се мало компликује,
али је свеједно и даље реална. Она је очиглед-
на противтежа Европској Унији која је
послушна пред Јенкијима! А шта је то
Евроазија? Па, то је 75 % светских ресурса.
Зар се такав савез може допасти САД?

„СП”: Кијев је недавно посетио потпред-
седник САД, Џозеф Бајден. Између осталог, он је
у разговору са тренутним украјинским руко-
водством рекао да ће их избавити од зависно-
сти од руског гаса. Вели, постоји одлична
алтернатива ...

- Да , чуо сам то. Апсолутно нестварно.
Американцима нису потребни ни Турчинов ни
Јацењук са Јарошем. Ове фигуре нису у принци-
пу неопходне ни Европској унији. Стога су и
сви разговори и обећања дата наведеним гра-
ђанима-чист блеф. Полазим од тога да САД сада
имају сопствене реалне проблеме. Код њих
задуженост износи 103 % БДП-а. У трговинском
билансу имају дефицит од 800 милијарди дола-
ра. Русија, поређења ради, има суфицит од 200-
300 милијарди. Американци кажу да могу да
оборе цене нафте и тако нанесу штету вашој
земљи. Они добијају „црно злато” углавном
преко Саудијске Арабије. А за њу је пад цена
нафтевеома штетан. Ваш Путин је 17. априла
рекао да Русија неће имати проблема ако падну
цене нафте. А Саудијска Арабија хоће, знам то
поуздано.

„СП”: Европска унија је у своје време
стварана да би земље помагале једна другој,
ради „заједничког просперитета.” А сада испа
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Bez promene...

да ради гушења политичке воље оних држава
које су видно економски слабије? Ради кориш-
ћења јефтине радне снаге и нових тржишта за
себе.

- За ускршње празника сам путовао у
Грчку, био у Атини и на Светој Гори. За мене, као
православног човека, то је традиционално
путовање сваке године. Овога пута сам се много
дружио са Атињанима. Не са политичарима, већ
са обичним грађанима. Они су ми рекли да се у
својој земљи последњих неколико година осе-
ћају као за време нацистичке окупације. Мрзе
ЕУ и Американце. Када су Грци ушли у Европску
унију, нису имали довољно развијену економи-
ју. Иако је један од главних услова за све
земље приликом приступања био баш економски
фактор. У истој ситуацији касније су се нашле
Румунија, Бугарска, балтичке државе. Ни оне
нису биле спремне да пређу на евро. Међутим,
оне су у ЕУ. Зашто? Мислите да Европљани нису
видели неприпремљењост ових земаља? Видели
су. Али су хтели нове територије, нове земље.
Пре осамдесетак година, Немци су то једно-
ставно звали лебенсраум (lebensraum-животни
простор или политичка територија неопходна за
постојање државе и економску независност;
историјски темељ нацистичке експанзионистичке
политике-напомена аутора текста). Узгред, мени
су пријатељи, једномишљеници недавно послали
две карте - карту Трећег Рајха са почетка 1940-
их и карту садашње Европске уније. Упоредите.
Скоро стопроцентно се подударају!

Почев од 2004. године, ЕУ је добила доста
нових чланова. На рачун отписивања дугова (или
пре давања милостиње) истој тој Грчкој и неким
другим земљама, она покушава да држи ове
државе на повоцу. Зато што она хоће лебенсраум.
За сад нема концентрационе логоре. Ни ропство.
Али већ разара земље. Као сада Украјину. Као
раније Југославију. Многи народи Европе не желе
овакву политику, они су против ње. Али Европска
унија не слуша и не жели да чује критике. Сада
затвара уста и медијима. Прошле године су под-
нели документ о медијима у коме предлажу
оснивање посебне комисије за контролу новина-
ра. Да ли Вас то подсећа на нешто?

„СП”: На Цензуру каква је некад постојала
у Совјетском Савезу?

- Да, само још горе. У Совјетском Савезу
су, било то добро или лоше, на тај начин штити-
ли своју земљу од „штетног идеолошког меша-
ња”. А овде ће моћи да утичу, укључујући ту и
отпуштање, на сваког новинара сваке државе
чланице ЕУ, ако буде написао или рекао нешто
против њихове политике. И нико у Европској
комисији није рекао ни реч о неприхватљивости
таквог документа!

Сада очекујем позив у Европски парла-
мент. Али нисам сигуран да желим да идем.

Сувише добро познајем ту организацију. Имају
тамо 25.000 хиљада чиновника. Они пишу законе
и шаљу на усвајање парламентарцима. То нису
национални закони већ су диктирани углав-
ном из Брисела, седишта НАТО-а у Европи.
Нема времена ни да се ти закони проуче како
треба, толико их је много. Свака четири минута
штанцују нови закон. И већ кружи виц да су
њихови састанци за посланике попут фитнеса:
једном руком гласате, подигни - спусти, подиг-
ни - спусти, а другом руком морате да притиска-
те дугме електронског бројача гласова. Тако се
шали један парламентарац из Велике Британије.
Иза сцене прича вицеве, а плаши се да отворено
говори. Као и већина његових колега. Сви они
одлично схватају да у Европском парламенту
нема ни демократије, ни јавности. Али имају
посао и добру плату.

„СП”: Како као адвокат и дипломата об-
јашњавате да је приликом разматрања у
Организацији уједињених нација за резолуцију о
Криму гласало више од половине земаља, а једна
трећина је одлучила да се уздржи?

- Мени је запало да будем судија у спору
између Сједињених Америчких Држава и Ирана.
Сада је ситуација слична. Дозволите ми да то об-
јасним на примеру. Замислимо да сте Ви мушка-
рац и да сте ме ударили. Ја вас за узврат не бих
ударио, већ бих вас блокирао као у џудоу. Ви
бисте са своје стране позвали полицију и захте-
вали да у записник унесу да вас је Петар Иискола
блокирао, али при томе не бисте поменули да сте
пре тога Ви сами ударили Петера. Следи гласање
пороте: Питер ју је блокиро? Да. Је ли крив? Ако
знате целу причу, није. А ако знате само послед-
њи део, наравно да је крив. Тако је и са Кримом.
У УН нису представиличитаву историју овог
питања, већ само завршетак - придруживaње
полуострва Русији. Како се уопште може гласати
у таквој ситуацији? Сигуран сам да ће проћи
извесно време, и у УН ће бити процес о Украјини.
А тада ће испливати многе неприличне чињенице
везане за Европску комисију.

„СП”: Својевремено сте били координатор
Комисије Уједињених нација за проблеме дрога
и оружја у Авганистану. Затим сте напустили тај
положај. Немате ли намеру да се вратите у дип-
ломатију?

- Недавно су ме поново звали у ОУН. Чак
сам прошао и неопходне тестове. Телефонирали
су ми баш јуче да чују мој дефинитивни став. Али
Ви знате ко је тамо газда, зар не? САД. Ја не
желим да им служим. Нисам ја леди Ештон.
Имам о свему своје сопствено мишљење.
Навикао сам да сам мислим, анализирам и доно-
сим одлуке. Мени је немогуће диктирати. Овакви
као што сам ја сада нису потребни ни
Уједињеним нацијама ни Европској комисији.

„СП”: Не могу да не питам Вас, државља
однос Ваших земљака према догађајима у Укра-
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МОЖЕ ЛИ РЕПУБЛИКА СРПСКА ДА
ИЗДРЖИ УДАР ОБОЈЕНОГ ПУЧА?

Одговор је: може, опстаће ако је одбране њени грађани
Да би се правилно тумачили „обојени”

процеси у Републици Српској - за сада више
латентни него демонстративни и акутно претећи
- неопходно је контекстуализовати превратнич-
ку проблематику као целину. Ја бих ту издвојио
три главна момента.

Прво, шта циљана држава или друштво
и његови ресурси представљаују за режисере
„обојене револуције”, субјект или објект? Да ли
се ради о демократском мисионарству и племе-
нитој тежњи да се свим народима света омогући
да благодејствују у плодовима општег проспери-
тета? Или је прави мотив нешто друго?

Језиво упечатљив одговор на ово кључ-
но питање пружа Карл Гершајм, председник
Националне задужбине за демократију (NED)
када, говорећи о борби за превласт у Украјини,
буквално каже: „Украјина је највећи згодитак”
(The Ukraine is the biggest prize). Овако се не говори
о нечему или некоме кога желимо да усрећимо,
већ да савладамо и похарамо. Mutatis mutandis,
замените Украјину Србијом, Венецуелом или
Републиком Српском - сваки од тих „згодита-
ка” се разликује по вредности, али менталитет
и морални кодекс нападача и пљачкаша увек
су исти - и добићете врло реалну слику о правој
природи процеса који разматрамо. Узгред,
Гершајмова карактеризација о томе шта пред-
ставља Украјина (или Република Српска или
Венецуела) поклапа се са гледиштем министра
иностраних послова Руске Федерације Сергеја
Лаврова по истом питању: „Мало озбиљних ана-
литичара сумња,” рекао је Лавров пре два дана,
„да се овде не ради само о судбини Украјине,
већ да је Украјина само кориштена, и даље се
користи, као пион у геополитичкој игри”.

РИЗИЧНИ ВРЕДНОСНИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Друго, у овој игри, по прописаним пра-

вилима, учесници нису равноправни. Нема фер
понашања и шпил карата је намештен против
стране која је предодређена да изгуби.
Мобилисана су сва материјална и пропагандна
средства да би се практично гарантовала про-
паст жртве. Пре свега, жртви је забрањено да
се брани. Како примећује Јелена Пономарјова,
када нападнути систем покуша да пружи отпор,
„Американци укључују све расположиве елементе
притиска на руководиоце земаља и њихове апа-
рате репресије да би се уздржали од коришћења
јаке снаге. Ако пак владари не следе препоруке
из Вашингтона, онда их склањају помоћу војне
агресије, како се то десило у Либији.”

Треће, при свему томе избављење из раља

„обојене револуције”, мада сложено, ипак није
немогућа мисија. Успех „обојене револуције” у
свакој земљи у основи зависи од поремећаја у
систему вредности друштва и погрешне процене
неког битног елемента стварности, у првом реду
кључних приоритета. Како примећује руски пар-
ламентарац Евгениј Фјодоров, наравно из специ-
фично руског угла али опаска није без универ-
залне примене, да би пројекат „обојене револу-
ције” у једном друштву узео маха потребно је
формирање „негативног јавног мњења и усло-
ва социјалног песимизма”. Русија се може заме-
нити Републиком Српском или неким другим
предметом оперативне обраде професионалних
превратника. Фјодоров додатно указује на знача-
јан допринос фактора као што су „систематско
васпитавање некритичког размишљања” и
масовно „упијање пропагандних стереотипа”.

Сличну тезу, да је један од најважнијих
бедема заштите од механизама „обојене рево-
луције” уствари одбрана идентитета нападну-
тог друштва развија и руски аналитичар Игор
Бојков. Он каже: „Покаже ли се таргетирано
друштво као заједница свесних, одговорних и
патриотских грађана, а не као бесловесна
гомила тупавих потрошача, непријатељ, који се
већ устремио на Русију, мораће да одступи. Баш
као што узмиче сваки пут кад наиђе на друшт-
во изнутра обједињено и психолошки спремно
за борбу. Светао пример тога је Кина”.

Не морамо узимати Кину као светао при-
мер да би разумели поенту Бојковљевих речи и
ценили њихову применљивост у овој средини.

Применимо сада ове увиде на неколико
варијаната развоја у догледном периоду
политичке динамике у Републици Српској
данас. Угрубо, на видику су три варијанте рас-
плета.

Прва варијанта је одржавање избора у
октобру, као што је законом предвиђено. Нема
сумње да је то пут којим позиција жели да иде
зато што је најудобнији за њу. Али, са становиш-
та протагониста „обојене револуције,” које не
бих мешао са опозицијом осим ако се она сама са
њима не би слила, ово није безусловно пожељан
сценарио. Као што се у теоретским радовима
Џина Шарпа јасно наводи, изборни процес је
прихватљива опција једино ако је резултат
тесан - или би се пропагандно могао убедљи-
во приказати као тесан - да се комбинацијом
популарног притиска одоздо, неумољивом
медијском хајком и притиском извана власт
натера на политичку капитулацију. Ту се пре-
познаје сценарио Петог октобра у Београду.
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Pravni naËin...
3.
Република Српска је спремна устати у

заштиту и поврат својих, насилно одузетих,
права изворног (слова) Дејтона на миран и
достојанствен начин, преко својих легалних
институција, посебно Народне скупштине о
чему постоји национални консензус свих реле-
вантних политичких партија. Иако је ствар хитна,
она то не жели сама да уради, ако већ може имати
и разумијевање са стране, разумијевање које би
требало да буде прихватљиво за РС, брза и ефи-
касна.

Компаративном анализом, установљено је
да је један дио Анекса 4, Устава БиХ, инспириран
Уставом Сједињених Држава. Дисторзије које су
насилно извршене над Уставом БиХ, а које су нај-
више нанијеле штете Републици Српској, омало-
важиле су дух и напоре оних у САД који су се
оновремено трудили да пренесу конституционал-
на искуства једне нације која има најстарију
демокрацију модерног доба на свијету. За прет-
поставити је да они који су до сада репрезенти-
рали ову велику силу, нису на најбољи начин
обавјештавали кључне америчке институције о
ономе што се дешавало у БиХ, и посебно, не о
маћехинском односу према Републици Српској.
Зато би нам разумијевање за преиспитивање пре-
несених надлежности од оних који су дијелом
њихови духовни творци, а као припрема за буду-
ће скупштинске расправе и евентуалне компро-
мисе, добро дошла.

4.
Стављамо на знање западном дијелу 'ме-

ђународне заједнице' да, уколико код бројно нај-
већег народа у БиХ, превлада милитантни фунда-
ментализам, да Европа никада неће прихватити
такву државу, из истих разлога због којих не при-
хваћа ни Турску. Можда политички врхови бош-
њачког народа и нису заинтересирани за ЕУ, него
само за НАТО (Изјава Тихића од прошле године)
јер им то, по свој прилици, осигурава доминаци-
ју Турске и ислама на овим подручјима. Али гра-
ђани РС, који апсолутно поштују вјерске и циви-
лизацијске тековине свих других цивилизација,
не могу, по природи ствари, пристати на ту вари-
јанту. Они хоће да буду дио Европе, а не дио
исламског свијета.

У том случају, истинско осамостаљење
Републике Српске се намеће само по себи и за
надати се да ће Запад за то имати слуха и помо-
ћи РС да кроз овакву одлуку постане дио грађан-
ског свијета. А надати се, ипак, да до расцијепа
БиХ неће доћи, да ће се извршити транзиција ове
земље, и посебно бошњачког дијела, према гра-
ђанском, а не теократском друштву и да ће сва
три народа наћи начина да оживе некадашњи
суживот, комшијство и мјешовите бракове, те да
ћемо заједничким напорима стићи до Европе. 

Аутор је потпредседник Републике Српске.
30.4.2014.                                Емил Влајки   
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Statut Vojvodine

"SOLOMONSKO RJE©EWE" 
DO BITKE ZA USTAV SRBIJE

- Novim nacrtom statuta Vojvodine
uglavnom su amortizovane neke oËigledne nesa-
glasnosti sa Ustavom Srbije, ali problem je πto
ga sve strane shvataju kao privremeno i prelazno
rjeπewe do promjene dræavnog Ustava, rekao je
Srni politiËki analitiËar –ore VukadinoviÊ.

"Bitka i oko Vojvodine i o neËemu drugom
sa terena statuta premeπta se na novi ustav i
zahteve za wegovom revizijom. Glavna politiËka
bitka vodiÊe se oko promena Ustava Srbije",
rekao je VukadinoviÊ, koji je i urednik Ëasopisa
"Nova srpska politiËka misao". 

On je ocijenio da su iz Statuta izbaËeni
ili ublaæeni neki "dræavoliki" elementi, iako
se, kako je primijetio, trudilo da se nae
"solomonsko rjeπewe" bez oËiglednih pobjednika
i gubitnika. 

Tako sada, kako navodi VukadinoviÊ, nije
viπe "Vlada Vojvodine", nego "Pokrajinska
vlada", a neπto sliËno vaæi i za pitawe glavnog
grada, simbola i meunarodnih predstavniπtava. 

"Ako bi to definisali u jednoj reËi, ovaj
statut je jedan kompromis i kompromiserstvo, koje
nekada moæe da bude razumno, ali moæe da bude i
priliËno trulo, kao kada se na primer, osim
`autonomaπkih simbola` ubacuju istorijski sim-
boli sa srpskim obeleæjima jer predlagaËi statu-
ta nisu imali snage da ukinu stare, pa su im pri-
dodali ove istorijske", rekao VukadinoviÊ. 

On je ukazao na to da je problematiËan
drugi stav Prvog Ëlana Nacrta Statuta u kojem se
navodi da je "AP Vojvodina neodvojivi deo Srbije
u kojoj se neguju evropski principi i vrednosti",
jer ostavqa prostor za razliËita tumaËewa. 

"Nejasno je da li to znaËi da se za razliku
od Srbije u Vojvodini neguju evropski principi i
vrednosti, ili pak da je Vojvodina neodvojivi deo
Srbije samo dotle dok se u Srbiji neguju evropski
principi i vrednosti", rekao je VukadinoviÊ.

On je dodao da je poseban problem to πto
se postavqa pitawe ko je nadleæan da tumaËi i
procjewuje πta su to evropski principi i vrijed-
nosti i da li se oni weguju u Srbiji, kao i πta Êe
biti sa Vojvodinom ako neko zakquËi da to nije
sluËaj. 

Skupπtina Vojvodine usvojila je danas
Prijedlog statuta Pokrajine, koji je izmijewen
nakon πto je Ustavni sud Srbije krajem proπle
godine donio odluku da ospori dvije treÊine
Ëlanova Statuta.

14.5.2014.                                          SRNA, RS
(Podvukla - Iskra) 
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РАЗМИШЉАњЕ О РУСКОЈ СТРАТЕГИЈИ
Верујући да је актуелно држање Владимира

Путина по питању Украјине у суштини исправно,
анализираћемо ситуацију из тог угла, указујући на
суштину његовог тактичког приступа као и на реал-
не отежавајуће околности услед којих своје планове
не може да остварује на онај начин и оним темпом
који би сви ми прижељкивали услед површног при-
ступа проблему. 

Сведоци смо све замршенијих догађаја око
нас. Свет више није једноставно место за живот. Све
је више фактора који утичу на догађаје а још је више
извора информација из којих о тим догађајима
сазнајемо. Све је мање могућности да народ поузда-
но сазна истину и да правилно расуди о битним
догађајима који се збивају у нашем добу.

Оно што данас наизменично и радује и
брине многе од нас српских родољуба који велике
наде полажемо у братску Русију те прижељкујемо
њено буђење, јесте необична ситуација у земљи
Украјини. Можда ће људи који се у данашњем муч-
ном времену немаштине боре да са својим породи-
цама преживе још један дан, рећи да смо група
доконих људи која нема паметнија посла него да
разглаба о светској политици. Али с обзиром да
живимо у глобалном свету у коме сваки догађај има
својих последица, ипак не можемо да се не запита-
мо шта следи из ових догађаја чији смо сведоци. 

Хоће ли се изградити гасовод Јужни ток који
ће нам донети отварање радних места и јефтин гас?
Хоће ли овдашња издајничка власт увести санкције
Русији и тиме изазвати гнев можда не идеалног, али
нашег тренутно најзначајнијег савезника у свету? Да
подсетимо, Украјина је од нас далеко колико и град
Чернобил, с тим што се овога пута уместо еколошке
може догодити политичка катастрофа, или насупрот
томе, конструктиван политички импулс.

Догађаји су се све до недавно одвијали како
треба, односно онако како је нашим интересима и
жељама, те нашем виђењу прилика, ишло у прилог.
Након успостављања марионетске владе у Украјни,
доведене на власт насилним путем у име успостав-
љања прозападног либералног поретка, руски
народ је одлучио да не жели да живи под таквом
влашћу и тако је република Крим припојена Русији.
Руси су како и доликује припојили Крим уз сву
потребну војно-техничку активност. Почели су са
градњом независног енергетског система и свега
потребног за успостављање своје власти. 

Одушевљени буђењем Русије, помислили
смо да ће се исти сценарио збити и са Доњецком
Републиком, али то се није догодило. Владимир
Путин је бар номинално и званично саветовао своје
сународнике у Доњецкој Републици да се за сада
окану референдума, а самим тим и одвајања од
Украјине. Наведена одлука Владимира Путина на-
ишла је на велико изненађење многих, aли и на рав-
нодушност руског народа из Доњецке и Луганске
области који је храбро и успешно организовао
победнички референдум и пргласио независност,
чиме наставља да се бори за своју слободу, без обзи-
ра на изостанак прижељкиване реакције матичне
државе.

Сада се можемо препустити нагађањима и
надањима. С обзиром да верујемо да је актуелно
држање Владимира Путина у суштини исправно,
анализираћемо ситуацију из тог угла, указујући на

суштину његовог тактичког приступа као и на реал-
не отежавајуће околности услед којих своје планове
не може да остварује на онај начин и оним темпом
који би сви ми прижељкивали услед површног при-
ступа проблему.

Као прво, треба узети у обзир разлику изме-
ђу случаја Крим и случаја Доњецк и она се састоји у
томе што је на Криму од раније стационирана руска
војна база на Црном мору на које Крим има излаз.
Даље, Крим је полуострво, па као такав представља
водом заштићени део копна са доста добрим стра-
тешким положајем. Док Доњецка област представља
равну степу без значајнијих ресурса због којих би
било вредно истим интензитетoм (као у Криму) ула-
зити у даље заоштравање ситуације.

Друго, не смемо пренебегнути чињенице на
које упозоравају руски патриотски аналитичари
попут Александра Дугина да Путин у свом ужем и
ширем окружењу има различитих људи, међу којима
битан фактор представљају припадници тзв. шесте
колоне. Или како Дугин каже: „Шеста колона је за
Путина и за Русију, али при том за либералну, проза-
падну, модернизовану и вестернизовану Русију, за
глобализацију и интеграцију у западни свет, за то да
Русија постане успешна корпорација у свету у којем
правила и законе успоставља глобални Запад. Шеста
колона - нису Путинови непријатељи већ његове
присталице. Ако су они и издајници, онда нису у
размерама земље, већ у размерама цивилизације.

- Обе колоне води иста мрежа која геополи-
тички ради против Русије као цивилизације и против
Путина као њеног историјског лидера.

- Председнику шеста колона никада ништа
не замера директно. Своју позицију мотивише
„интересима државе”, „ограниченим ресурсима”,
„узимањем у обзир међународне ситуације”, „бри-
гом о спољнополитичким и спољно-економским
везама”, „бригом за имиџ Русије”. У суштини, то је
она иста пета колона само се издаје за нешто друго

Треће, оно што је факт, јесте да Русија вуче
веома опрезно потезе, настоји да смири ситуацију и
оствари своје циљеве без уласка њене војске у
Украјину - и то је мудро. Међутим Запад жели да
намами Русију да уђе са војском у Украјину по сваку
цену. За сада постоји извесна равнотежа; нико још
није превагнуо на своју страну. Запад се шепури али
стање на терену говори другачије.

И поред десетина и стотина жртава, прорус-
ке трупе успевају да задрже сва своја кључна упо-
ришта и с` обзиром на опремљеност и логистику,
евидентно је да значајна помоћ и подршка из Русије
неизостаје. Стога, тактички приступ (или боље рећи
шаховски потези) Путина, који сам не жели да буде
директно увучен у рат високог интензитета, могу се
разумети као настојање да се не наседне на кука-
вичје јаје непријатеља у виду увлачења војске РФ у
сукоб великих размера који би проузроковао велики
број цивилних жртава и као такав био велики пропа-
гандни ударац имиџу Русије. А то је битно, јер после
много година, Русија успева да у глобалној равни
парира атлантизму те да у све већој мери бива пре-
познавана широм слободољубивог света (а све више
и на самом Западу) као носилац нове цивилизациј-
ске алтернативе трулом западњачком моделу.

Ј. Алексић
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Bez promene... (sa str. 22)

јини?
- Седамдесет процената финског наро-

да је против НАТО-а. Против рата. Председник
земље о овом питању ћути као миш. А конзерва-
тивни премијер не крије да је са „обе руке” за
НАТО и ЕУ. Парламентарци такође ћуте. Они
имају изборе за годину дана, не желе да ризику-
ју. Колико ја знам, сада влада кришом од фин-
ских грађана припрема нови споразум са
НАТО-ом. Ова информација је недавно процу-
риле и објавили су је неки наши медији. Људи су
огорчени. Спремају се да у блиској будућности
изађу на масовне демонстрације. За разлику од
Финске, у нама суседној Шведској, њен конзерва-
тивни премијер Фредрик Рајнфелт поштује вољу
свог народа. Он неће дозволити да НАТО буде у
Шведској, иако његова сопствена Конзервативна
партија умерених и либерала гласа за чланство у
НАТО.

„СП”: Финци, изгледа, нису гласали за
санкције против Русије, због наводног мешања у
унутрашње ствари Украјине?

- Финска са Русијом има највећу разме-
ну. Све главне финске компаније послују у
вашој земљи. То је веома корисно за њих. Зашто
би оне одлазиле одавде, свађале се са вама?

„СП”: Да ли Ви видите мирни излазак из
кризе?

- Он је у томе да ЕУ најзад напусти своју
политику певања пратећих вокала
Сједињеним Америчким Државама. Народ
Европе је за то. Негодовања због двоструких
стандарда европских и америчких политичара
чују сеу многим државама. Чешка и Мађарска су
почела да говоре о могућем изласку из ЕУ.
Трезвени гласови стижу из Француске. Постоје
људи који су спремни да чак и сад организују свој
сопствени Мајдан Бриселу. Њих је још увек мало.
Али се већ чује њихов глас. У супротном ће
европске нације саме себе обманути. У њихо-
вим државама је у току безумна анти-руска
пропаганда. И многи јој, нажалост, верују. Али
другог излаза нема осим да Европа престане
да пева пратеће вокале САД. Остаје једино рат.
-------------------

*Питер Иискола је фински дипломата,
стручњак за међународно право, бизнисмен.
Говори осам језика, укључујући руски. У свом
родослову има финске, шведске и руске претке.
Део његове родбине „по руској линији” живи у
Француској. Први пут је посетио Русију 1980.
године, као члан тима који се борио за Европски
куп у рукомету против екипе ЦСКА из Москве. У
2000/2001 је као представник Савета Европе
радио у Чеченији, а пре тога у истом статусу у
Босни и Херцеговини. Радио је у Сталном арбит-
ражном суду у Хагу. Живео је и радио у Холандији
и Француској. Често је у Санкт Петербургу.

Поделите текст - Разбијмо медијски мрак!

30.4.2014.            Свободная пресса, Rusija
(Podvukla - Iskra) 

SAMOIMENOVANI AMBASADORI 

BiÊu ambasador Srbije u Sjediwenim
AmeriËkim Dræavama, ne trepnuvπi, samouvereno
je rekao dojuËeraπwi ministar Vojske Srbije.
Naveo je i da veÊ petnaest godina ima zvawe
ambasadora i da se vraÊa na rad u Ministarstvo
spoqnih poslova, a onda imenovawe i pravac
Vaπington...

U diplomatskoj praksi svih ureenih dræa-
va sveta i te kako se poπtuje procedura predla-
gawa, dobijawa saglasnosti dræave prijema i
imenovawa ambasadora...  A ta procedura, za mawe
upuÊene u diplomatsku praksu, izgleda ovako:

Ministar spoqnih poslova predlaæe
Vladi kandidata za ambasadora u odreenoj zemqi,
a vlada ukoliko prihvati dostavqa svoj obra-
zloæeni predlog na konaËno odobravawe πefu
dræave. Zatim se diplomatskim kanalima traæi
agreman zemqe prijema. Ukoliko u tolerantnom
roku do 45 dana ne stigne pozitivan odgovor, sma-
tra se da odreeni kandidat nije prihvaÊen, za πto
se ne daje bilo kakvo zvaniËno objaπwewe. Ako je
odgovor pozitivan, po dobijawu agremana predsed-
nik dræave izdaje akreditivna pisma ambasadoru,
Ëime se zavrπava procedura i tek tada obaveπta-
va javnost.

Novi ministar spoqnih poslova, reagujuÊi
vaqda na izjavu ovog „ambasadora”, a moæda i joπ
nekih drugih koji se „nabacuju”, qutito je izjavio da
niko ne moæe oËekivati ambasadorsko mesto dok to
ne odredi premijer. Da li to znaËi da imenovawe
ovog ambasadora joπ nije uπlo ni u proceduru? 

Jedan od osnovnih principa skladnog
funkcionisawa diplomatije uopπte jeste diskret-
nost, πto se posebno praktikuje i kod imenovawa
ambasadora. Diskretnost, da bi se saËuvao ugled i
dræave predlagawa i dræave prijema, posebno u
sluËaju neprihvatawa kandidature ambasadora, a
sve u ciqu oËuvawa dobrih meudræavnih odnosa.
Diskretnost, da bi se saËuvao ugled i autoritet i
samog kandidata koji eventualno ne bi bio prih-
vaÊen. Nije potrebno bilo kome da se tokom proce-
dure imenovawa ambasadora u javnosti raspreda
wegova biografija, joπ mawe da se „ËereËi” ili
hvali kandidat koji je u pitawu, a najgore je ako sam
kandidat izlazi u javnost sa tim.

Prilikom imenovawa i prihvatawa kandi-
data za ambasadora i zemqa odaπiqawa i zemqa
prijema vode i te kako raËuna da se poπaqe i
primi najpogodnija liËnost, koja Êe svojim radom i
ponaπawem znaËajno doprineti boqem razumevawu
i saradwi dveju zemaqa. Zbog toga je diplomatija
uopπte, a posebno funkcija ambasadora veoma
delikatna i odgovorna dræavna funkcija. A kakva
se osoba u konkretnom sluËaju predlaæe za
ambasadora u jednu od najznaËajnijih zemaqa sveta
sa kojom je i te kako vaæno imati razumevawe i
korektne odnose, jeste stvar dræavniËke odgo-
vornosti, ali i liËne savesti predlagaËa i poseb-
no πefa dræave, koji u liËnosti ambasadora πaqe
svog izaslanika kod πefa druge dræave. 

Radoman JoviÊ, ambasador u penziji

11.5.2014.                                                        Danas

ПРАВНИ НАЧИНИ ОСАМОСТАЉИВАњА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1.
Свјесни чињенице да је уситњавање, раз-

бијање неке државне заједнице доводи у непово-
љан економски положај новонастале државице, а
узимајући као неоспорну чињеницу међународно
признату реалност БиХ, било би најоптималније
када би се унутар ове заједничке државе почели
успостављати истински грађански односи, ум-
јесто садашњих рефеудализираних, гдје би поли-
тика била у служби економије чији би развој омо-
гућио просперитет цјелокупне државне заједни-
це.

Нажалост, милитантни и доминирајући
врхови најбројнијег народа, покушавају да на
вјерско-националним основама, а потпомогну-
ти дијелом 'међународне заједнице' (МЗ), и
рушећи изворни Дејтон, остваре своју домина-
цију на цјелокупном територију БиХ у циљу
стварања теократске државе, система инкопати-
билног са грађанским основама и праксом циви-
лизације Запада. Ова агресивна политика у циљу
доминације најбројнијег народа има слиједеће
карактеристике:

- непрекидно истицање наводне геноцид-
ности српског народа, наводне геноцидности
Републике Српске и наводне геноцидности
Српске православне цркве;

- непрекидно истицање српског народа у
БиХ као наводног агресора;

- непрекидно истицање става како ће нај-
бројнији народ у БиХ од сада апсолутно одлучи-
вати о судбини цјелокупне Босне и Херцеговине;

-  непрекидно тражење начина да се, на
лажан начин, путем политичког инжењеринга
оствари репрезентативна доминација најбројни-
јег народа у опћинским, градским, ентитетским и
државним парламентима;

-  непрекидно минирање свих напора
Републике Српске да побољша своју економску, а
тиме и социјалну ситуацију;

-  непрекидно тражење од 'МЗ' да укине
изворни Дејтон, централизира БиХ како би нај-
бројнији народ остварио своју доминацију над
цјелокупном БиХ по систему „један човјек – један
глас“.

Ово стање ствари је противно свим демо-
кратским традицијама Запада и неприхватљиво за
грађане и вођство Републике Српске који одбија-
ју ове нељудске методе поробљавања једног
народа и који никада ову доминацију неће дозво-
лити.

2.
Народ Републике Српске има своје досто-

јанство и апсолутно је привржено правном раз-
рјешавању свих проблема и ситуација. Иако је већ
низ година извргнут оваквом нехуманом третма-
ну, он није авантуристички расположен. Другим
ријечима, он неће дозволити било какав потез
који би могао значити тренутно осамостаљење

или од-цјепљење, на примјер, косовског типа.
Али то не значи, да се не жели осамосталити у
односу на нељудски и нелегални третман којем је
подвргнут.

Конкретно говорећи, он се жели осамо-
сталити у смислу легалног поврата свега
изворно дејтонског којег му је 'МЗ' омогућила
Дејтонским споразумом, а што је потврђено
потписима свјетских велесила, као и потписима
регионалних сила: Хрватске и Србије.

Народ Републике Српске не жели ништа
више од оног што му је Дејтоном дато, али ни
ништа мање! Подсјетимо се, у основним цртама,
како се овај народ постепено, али насилнички
развластио од дејтонских принципа:

-  прво, напоменимо да, „све државне
функције и овлаштења која у овом уставу нису
изричито додијељена институцијама БиХ, припа-
дају ентитетима“, члан 3.3.а Устава БиХ.

-  по Дејтонском споразуму, по Уставу,
надлежности БиХ се могу подијелити у три групе:

a)  политике (вањска, вањско-трговинска,
царинска, за усељавање, избјеглице и азил, моне-
тарна);

b) прописи (усељавање избјеглица и азил,
те регулирање саобраћаја између ентитета, доно-
шење изборног закона;

c) радње и поступци (финанцирање уста-
нова и међународних обавеза БиХ)

Дакле, није било никаквих надлежности
за војску, полицију, судство, финанције, итд.
Све у свему, од седам институција БиХ, интервен-
ционистичком политиком и актима Високих пред-
ставника, дошло се до седамдесет институција
БиХ!!! Ово је био резултат пријеноса надлежно-
сти са нивоа ентитета, преко наметања, прити-
сака и уцјена. Напомињемо, да шездесет осам
надлежности пренесено, од којих су свега три
прошле скупштинску процедуру, док их је
шездесет пет наметнуто.

Или, узмимо Одлуку о наводној уставно-
сти Суда БиХ која је донесена прегласавањем
двају конститутивних народа, Хрвата и Срба
(четири гласа), од стране Бошњака (2 гласа)
плус три гласа страних судија. Оваквих гласања
на штету Хрвата и Срба било је неколико.
Напоменимо, да Суд БиХ не постоји у Уставу, те
да је једини правни начин успостављања ове
институције, ревизија Устава БиХ.

Овом насилничком праксом од којих је
дато само неколико примјера, показује се, да је
БиХ, а посебно Република Српска, КОЛОНИЈА
једног дијела МЗ и да такав колонијални однос
потире демокрацију, парламентаризам, људска
права, те међународно право и односе.



Iskra 1. juni 2014. Iskra 1. juni 2014. 

jekat: 2013/2014. Rodna perspektiva qudske bezbed-
nosti, u partnerstvu sa Autonomnim æenskim centrom
i ASTRA) a ista ambasada istovremeno finansira i
Centar za evroatlantske studije (CEAS) Jelene
MiliÊ - na primer, projekat „Odgovori na lokalne,
regionalne i globalne bezbednosne pretwe” - i to u
saradwi sa Balkanskim fondom za demokratiju, koji
pak zajedno sa NATO odeqewem za javnu diplomatiju
finansira CEAS-ov projekat „NATO, Srbija i
Zapadni Balkan - Konferencija o novom NATO
strateπkom konceptu” ...

I zato vaqda i ne treba da nas Ëudi πto anti-
ratne aktivistkiwe i pacifistkiwe iz „Æena u
crnom” nastupaju zajedno sa NATO plaÊenicom
Jelenom MiliÊ iz CEAS-a, recimo, 4. oktobra proπle
godine u „saopπtewu Centra za evroatlantske studi-
je i `Æena u crnom`” pod naslovom „ZagluπujuÊa tiπi-
na koja para uπi”, ili u zajedniËkom protestnom
„Saopπtewu povodom imenovawa Dominika Stros-
Kana za ekonomskog savetnika vlade Srbije”, ili u
saopπtewu od 4. marta ove godine „Sowa Biserko nije
sama” povodom wenog svedoËewa protiv Srbije, a u
korist Hrvatske...

Meu finansijerima CEAS-a je i Nacionalna
zaduæbina za demokratiju (NED) - 38.000 dolara 2013,
36.000 dolara 2012... koja pak finansira i Fond za
humanitarno pravo (47.000 dolara 2013, 45.000 2012.)
ali i „PeπËanik”, E-novine, Jukom, Inicijativu
mladih za qudska prava (114.000 dolara u 2012. godi-
ni) Nezavisno druπtvo novinara Vojvodine (skoro
100.000 dolara samo 2012.)... Pri Ëemu treba imati u
vidu da se NED gotovo u potpunosti finansira iz bu-
xeta SAD (buxetska linija Stejt departmenta
namewena USAID-u) i da se finansirawe projekata u
inostranstvu obavqa uz konsultacije sa Stejt depart-
mentom; u wegovom bordu su i Eliot Abrams, zamenik
nacionalnog savetnika za bezbednost u adminis-
traciji Xorxa Buπa Mlaeg, Miπel Dan koja je radila
- ne navodi se precizna funkcija - u Birou za
obaveπtajne poslove i informacije (The Bureau of
Intelligence and Resesarch, INR) „Ëija je primarna misi-
ja” - stoji na wegovom zvaniËnom sajtu - „da prikupqa
obaveπtajne podatke od koristi za diplomatiju SA”,
Beri Xekson koji je bio asistent predsednika SAD za
strateπke inicijative i spoqne poslove, Stiven
ΠestanoviË, nekadaπwi stariji direktor za razvoj
politike u Nacionalnom savetu za bezbednost, Vin
Veber iz Savetodavnog komiteta ameriËkog sekretara
za odbranu...

I tako daqe, moglo bi se ovako nabrajati une-
dogled. Sve informacije kojima smo vas zasuli, od
finansiranih i finansirawa do finansijera, inaËe,
potiËu iz javnih, zvaniËnih izvora; i sve πto smo
izneli predstavqa samo deo ukupne slike, buduÊi da
ni naπe nevladine organizacije, a ni wihovi ameriË-
ki finansijeri, nisu onoliko transparentni koliko
to od drugih zahtevaju. I joπ je mawe transparentan,
premda se nasluÊuje, posao koji finansirani zauzvrat
obavqaju za svoje finansijere.

A odgovor na dilemu kojom smo zapoËeli priËu
- kakav nam to spomenik niËe u Kneza Miloπa 4 -
vaqda je sad potpuno jasan.

PeËat. 22.4.2014.                                    Nikola VrziÊ
(Podvukla - Iskra)

Ko i koliko...

dolazimo do popriliËno jednostavnog objaπwewa
wihove moÊi i nedodirqivosti pred kojima saluti-
raju i ministar odbrane i naËelnik Generalπtaba
onoga πto je preostalo od srpske vojske. Svima su im,
naime, finansijeri uglavnom isti, i uglavnom prois-
tekli iz bezbednosno-politiËkih struktura
Sjediwenih AmeriËkih Dræava, πto nas inaËe baπ
Ëudi.

Fond braÊe Rokfeler, na primer, pored
ostalih u Srbiji, finansira i Fond za humanitarno
pravo, Helsinπki odbor za qudska prava u Srbiji,
Æene u crnom, Centar za evroatlantske studije... FHP
je, tako, 5. juna 2013. dobio 17.000 dolara, 18. oktobra
2011. 180.000 dolara, 18. juna 2009. 75.000 dolara,
Centar za evroatlantske studije Jelene MiliÊ 2.
avgusta 2012. 45.000 dolara i joπ 30.000 11. aprila
2011, Helsinπki komitet Sowe Biserko 75.000
dolara 13. februara 2008, „Æenama u crnom” je kroz
Rekonstrukcija æenski fond, Ëije su osnivaËice,
plaÊeno 30.000 dolara 19. jula 2010, i pre toga 80.000
dolara 9. marta 2006, a na listi plaÊenika Fonda
braÊe Rokfeler su i Nezavisno udruæewe novinara
Vojvodine, Inicijativa mladih za qudska prava,
Centar za regionalizam, Beogradski fond za poli-
tiËku izuzetnost... Iako nije potrebno posebno
dokazivati vezu Rokfelera sa vaπingtonskim
establiπmentom, pa i onim bezbednosnim, napomeni-
mo da se meu rukovodiocima ovog fonda nalazi i
Nikolas Berns, nekadaπwi ameriËki ambasador u
NATO, zvaniËnik Nacionalnog saveta za bezbednost
zaduæen za Rusiju, Ukrajinu i Evroaziju, treÊerangi-
rani u Stejt departmentu izmeu 2005. i 2008...

Institut za mir Sjediwenih Dræava (United
States Institute of Peace - USIP) federalna institucija
koju je osnovao ameriËki Kongres 1984. sa ciqem da
„sluæi narodu i vladi (SAD)” i u Ëijem bordu direk-
tora sede i ameriËki dræavni sekretar i sekretar za
odbranu, finansirao je Helsinπki odbor za qudska
prava Sowe Biserko sa 34.550 dolara u fiskalnoj
godini 2006. i 45.000 dolara 2004, Fond za humani-
tarno pravo iste fiskalne godine sa 40.000 dolara, a
finansirali su i Cesid, B92...

U jednom od nedavnih tekstova u „PeËatu”
ukazali smo na vezu USAID-a sa ameriËkim bezbed-
nosnim strukturama; ukratko, USAID deluje, stoji u
wegovim osnivaËkim aktima, „na osnovu spoqnopoli-
tiËkih smernica predsednika SAD, dræavnog sekre-
tara i Nacionalnog saveta za bezbednost” u kojem pak
sede i direktor CIA, i direktor Nacionalne obaveπ-
tajne zajednice, i ameriËki sekretar za odbranu, i
naËelnik Generalπtaba ameriËke vojske... Osim πto
direktno daje pare Fondu za humanitarno pravo koji
zauzvrat daje instrukcije srpskom ministru odbrane i
naËelniku Generalπtaba koji zauzvrat te instrukcije
ispuwavaju, USAID zajedno sa „»arls Stjuart Mot”
fondacijom (i nemaËkim Marπal fondom, takoe iz
SAD) uËestvuje u formirawu Balkanskog fonda za
demokratiju (Ivan Vejvoda je bio wegov izvrπni
direktor) koji finansira i Helsinπki odbor za qud-
ska prava i Centar za evroatlantske studije, dok se
spomenuti partner USAID-a, „»arls Stjuart Mot”
fondacija, pojavquje kao finansijer i Fonda za
humanitarno pravo i Æena u crnom (50.000 dolara,
Godiπwi izveπtaj fondacije za 2011. godinu). „Æene
u crnom” finansira i ambasada SAD u Beogradu (pro-
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GeopolitiËki haos oko Ukrajine

Samo sporazum Rusije, EU i SAD moæe 
sprijeËiti rat u Evropi

U Ukrajini je na pomolu graanski rat izmeu
Rusa i Ukrajinaca, a moæda i rat Rusije i Ukrajine.
Najviπe πtete od tog rata imaÊe dva bratska sloven-
ska naroda Rusi i Ukrajinci i dvije susjedne dræave,
a najveÊu "geopolitiËku prednost" imaÊe Zapad, pod
uslovom da on ne preraste u regionalni i πiri
meunarodni konflikt. Zato treba sve uËiniti da do
rata ne doe.

U svijetu postoje realne snage koje prizivaju
rat Ukrajine i Rusije, dvije najveÊe slovenske i
evropske zemqe, od planova ekonomskog iscrpqi-
vawa Rusije, do razliËitih geopolitiËkih koncepata
stvarawa malih dræava i "mnogodræavqa", tako
omiqenog nekim geopolitiËkim πkolama na Zapadu.

Neki geopolitiËki obrasci opstaju u
meunarodnim odnosima uprkos promjenama i protoku
vremena. Agresivni oblik jednostranog geopoli-
tiËkog intervencionizma u meunarodne odnose
uvele su SAD poËetkom dvadesetog vijeka. SAD su
vojnim intervencijama zaposjele pomorsku bazu
Gvantanamo od Kube i dræe je i danas, otele Tajvan od
Kine, osvojile Filipine, Karibe, stvorile su dræavu
Panamu tako πto su pomogle gerilski pokret u su-
verenoj dræavi i odvojile dio teritorije da bi
izgradile Panamski kanal u svom geostrateπkom i
nacionalnom interesu.

Jedna od istorijskih odlika hladnog rata su
podijeqene ili duple dræave. U to doba imali smo
dvije WemaËke, dvije Koreje, dva Vijetnama, dvije
Kine, dva Jemena itd. Postoji opasnost da ista sud-
bina zadesi i Ukrajinu. SSSR je svoje susjedstvo
dræao u satelitskoj pokornosti primjewujuÊi "teori-
ju ograniËenog suvereniteta" Leonida Breæweva. Iz
toga su proizaπle vojne intervencije SSSR u
Maarskoj 1956. i »ehoslovaËkoj 1968. godine. SAD se
sve vrijeme od pada Berlinskog zida ponaπaju kao
pobjednici hladnog rata. SAD su u ime qudskih prava
pogazile suverenost mnogih dræava πirom svijeta.

Svojim unilateralnim djelovawem, od kada
su raspadom SSSR postali jedina svjetska supersila,
SAD su u dvadeset godina vojnim intervencijama u
Iraku, SR Jugoslaviji, Avganistanu, Libiji, kao i
stavovima u vezi s priznawem Kosova, sukobima u
Siriji i Egiptu obesmislile tri najvaænija pojma
meunarodnog pravnog poretka: meunarodno pravo,
demokratiju kao politiËku vrijednost i meunarodnu
zajednicu kao organizovani skup dræava.

Ti pojmovi sada glase: Meunarodno pravo je
sve ono πto predstavqa aktualni interes SAD.
Demokratija je priznawe legitimiteta onom poli-
tiËkom subjektu koji podræava Amerika. Meunarod-
na zajednica je privremena koalicija oko SAD o
nekom meunarodnom pitawu.

Ukrajina je NATO-u vaæna jer je ona karika u
lancu opkoqavawa Rusije, dolazak na wene granice

omoguÊava kontrolu ruske dræavne teritorije.
Blizina NATO-a u Ukrajini obesmiπqava i Ëini
nepraktiËnom rusku nuklearnu i raketnu odbranu po
strateπkoj dubini. Rusija se nema kuda povuÊi nazad
i zato mora Ëvrsto stajati na odbacivawu NATO-a od
Ukrajine i Rusije.

Radikalni krugovi u SAD guraju Evropu u kon-
frontaciju sa Rusijom oko Ukrajine, Ëime NATO
instaliπu kao jedinu odbrambenu snagu i sidro kojim
dræe Evropu, dok s druge strane odbacuju i izgurava-
ju Rusiju iz Evrope u Aziju, spreËavajuÊi stvarawe one
ideje francuskog generala � ©arla de Gola o "total-
noj Evropi", od Atlantika do Urala, koja bi bila
sposobna da odluËuje o svojoj sudbini bez pretjeranog
mijeπawa Amerike. Wegova ideja snaæne Evrope
poËivala je na saradwi Francuske, WemaËke i Rusije.

Stvara li se u Ukrajini novi "Berlinski zid"
u Evropi i prema Rusiji? Sukob u Ukrajini je duboko
protiv Evrope, kao jedinstvenog geopolitiËkog i
ekonomskog entiteta.

Za vrijeme hladnog rata, SSSR i Zapad su
igrali na "velikoj πahovskoj tabli" neku vrstu
"geopolitiËkog πaha', potez za potez, SAD uzmu
Tajvan, SSSR vrati na Koreji, SAD skoËe na Vijetnam,
Rusi vrate na Kubi, Amerikanci uzmu »ile, Rusi
vrate u Avganistanu itd.

Poslije 11. septembra 2001. godine ameriË-
ki predsjednik Xorx Buπ Mlai je legalizovao dok-
trinu "preventivnog rata" protiv neposluπnih
zemaqa, a πirewe NATO-a pretvorio u vojnu opsadu
drugih dræava. Posqedica toga je povratak na
"geometriju sile": SAD priznaju nezavisno Kosovo,
Rusija prizna Osetiju i Juænu Abhaziju. SAD napadnu
Libiju, Rusi se uËvrste u Uzbekistanu, SAD otvore
Siriju, Rusi pamte pa vrate itd. Zapad pravi kalku-
lacije sa Ukrajinom, a Rusi uzmu Krim.

Nasrtqivost Zapada da instaliraju anti-
raketni πtit u Poqskoj i Rumuniji ili Turskoj mije-
wa prioritete ruskog spoqnopolitiËkog odgovora.
Prosto kao geopolitika. Na poËetku 21. vijeka glo-
balne meunarodne odnose, prema geopolitikologu
Gearadu Toalu, karakteriπu "transformacija SAD u
'supersilu lupeæa' u svjetskim poslovima", uspon
Rusije i "povratak geopolitike", kao i neki oblik
"postsovjetske nostalgije".

U meunarodnim odnosima odavno je poznato
da nije lagodno biti susjed velike sile. Dobar prim-
jer u proπlosti dao nam je Meksiko, prvi sudjed SAD.
Porfirio Dijaz, predsjednik Meksika, izrekao je
Ëuvene rijeËi koje najboqe oslikavaju taj odnos:
"Jadni Meksiko, Bog tako daleko, a Amerika tako
blizu."

SliËno je posvjedËio i predsjednik Gruzije
Mihail Sakaπvili nakon petodnevnog rata sa
Rusijom 2013. godine: "Treba priznati da se 
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Samo sporazum...

Vladimir Putin prema nama odnosi s uvaæavawem.
Smatra nas neprijateqima." Bivπi finski predsjed-
nik Urho Kekonen dao je opπti savjet za takve pri-
like, koji glasi: "Ne traæite prijateqe tako daleko,
a neprijateqe tako blizu."

Meni je samorazumqivo da su ti susjedi
najveÊi neprijateqi i najboqi prijateqi. Sa wima si
vezan u Ëvor geografije, slijepog djelovawa sile
prostora, kao u bermudskom trouglu. Sa wima dijeliπ
svu tragiËnu istoriju, proπlost, sadaπwost, a
dijeliÊeπ i buduÊnost.

Za Rusiju je Ukrajina vaæna iz geostrateπkih,
vojno-politiËkih, bezbjednosnih i ekonomskih
razloga, i zato je ova borba sa SAD i EU Ëista poli-
tika moÊi, klasiËni odnos izmeu velikih sila. U
pitawu su geostrateπki i geopolitiËki interesi.
Velike sile djeluju po inerciji geopolitike, a ne
meunarodnog prava.

Zapad treba da prestane da pritiska
Ukrajinu da se opredjequje nasuprot ruskim
strateπkim nacionalnim i ekonomskim interesima.
Ukrajina je talac novog klinËa Zapada i Rusije. Ili
mora prihvatiti status tampon zone kao trajno
obiqeæje svoje dræavne pozicije, ili Êe prihvatiti
realnost da u susjedstvu ima Rusiju, respektabilnu
silu sa svojim interesima, a ne neku tek obiËnu
stranu zemqu. Rusija æeli da sprijeËi ulazak
Ukrajine u NATO, a moæda i EU. Ako se nastavi pri-
tisak na Rusiju na ovaj naËin, Rusija Êe oko sebe
napraviti pojas zamrznutih konflikata, od Osetije,
Abhazije, Krima, Pridwestrovqa, kako bi se
odbranila i zaπtitila.

Hladni rat je bio opasna, ali obostrano kon-
trolisana kockarska igra velikih sila, koja je
obezbjeivala odræawe ravnoteæa snaga. Za vrijeme
hladnog rata dva bloka su posredno ratovala daleko
od svojih granica, a danas se sukobi vode na granica-
ma Rusije. Govori li nam to neπto?

Pod kapom nebeskom je opasan geopolitiËki
haos. Rusija se ne smije upustiti u vojnu avanturu ter-
itorijalnog komadawa Ukrajine, jer bi time izgubila
moralni prestiæ koji je stekla posqedwih godina
svojim odnosom prema svjetskim kriznim pitawima.
Svoj uticaj Rusija treba iskoristiti da stanovnici
na istoku Ukrajine formuliπu svoje politiËke zaht-
jeve vlastima u Kijevu.

S druge strane, vojna akcija ukrajinskih snaga
na pobuwene istoËne proruske provincije lako moæe
dovesti do trajne podjele Ukrajine. U suprotnom, ako
se pree taËka preko koje nema povratka, rat Êe biti
nezaustavqiv, a posqedice katastrofalne. Tada od
Ukrajine moæe ostati samo okrajina, a Rusija moæe
biti ozbiqno iznutra i meunarodno destabilizo-
vana, jer bi se na frontu protiv Rusije okupili broj-
ni bjelosvjetski leπinari. Samo Ëvrst sporazum
Ukrajine, Rusije, EU i SAD moæe sprijeËiti novi rat
u Evropi, privremeno zamrznuti konflikt i obezbi-
jediti potreban mir.

SIM (Nezavisne), 9.5.2014.             –ore LatinoviÊ
(Podvukla - Iskra) 

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ -
ПЉАЧКАШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Никада отвореније, за политичке странке
бављење политиком у Србији је искључиво начин за
стицање материјалне користи.

Држава је пљачкана још од комунистичких
времена кроз систем директне погодбе који је
директорима давао овлашћења да - без тендера и
система контроле - робу коју преузимају плаћају
по цени који сами договоре са својим партнерима.

Аутор ових редова је имао прилике да се у
државном предузећу распитује о цени грађевин-
ског плаца за који је био заинтересован, да би му
познаник који ради у том предузећу у наступу
искрености и са жалом рекао: „Ех, где су златна
времена директне нагодбе”.

Десетине и стотине плацева и станова
широм земље тако су нашли своје власнике за сим-
боличну цену. Таква је ситуација настављена и за
власти социјалиста и њихових наследника из ДОС-
а. Послови су уговарани на „одокативне” цифре и
на основу тога и исплаћивани. Све до доношења
Закона о јавним набавкама током 2002. године који
ће донети привид контроле трошења државног
новца.

Привид, јер је уведена категорија набавке
„мале вредности” до износа који у овом моменту
износи три милиона динара. Законски су дата
овлашћења директорима да сами бирају којем
предузећу ће послати захтев за понуду, тако да се
већ унапред знало ко добија посао и по којој цени.
Преостале две фирме које би се појавиле на кон-
курсу били би или фиктивне или „ћерке фирме”
унапред познатог победника.

И, тако је рађено и ради се у хиљадама
градских, покрајинских и републичких предузећа
и институција протеклих деценија. Милијарде евра
су завршиле у приватним џеповама, а Србија
опљачкана и девастирана.

Отуда се сав интерес политичких странака у
Србији своди на узимање што већег броја предузе-
ћа, што већег дела колача. Сви руководиоци пре-
дузећа - без обзира којој политичкој странци при-
падали - радили су и раде исту ствар уз знање и
благослов својих партијских лидера. Политичке
странке су ту само да дају кров и законски оквир у
којем пљачка може да буде настављена.

Наиме, закони које је Скупштина Србије
усвајала дају правно покриће за овакву праксу. У
поступцима руководиоца предузећа нема ничег
противзаконитог. Систем неповратно једе самог
себе и Србија сиромаши све више и више. 

Глад партократа расте обрнуто пропорцио-
нално; што је мање новца у игри, њихова је глад
све већа и методи све бруталнији. Оне су одавно -
пре свега по „омерти”, закону ћутања - методо-
лошки најсличнији криминалним организацијама.

Политичка убиства део су демократске
орнаментике одавно. „Сви су део истог лицемерја”,
да парафразирам Ал Паћина у „Куму”. Отуда нема
много простора за наду о томе како ће смрт демо-
кратског политичког система у Србији изгледати.

Партократски мафијаши браниће своје
изворе прихода безобзирно као и њихови сицили-
јански претходници.

Димитрије Косијер
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Ko i koliko plaÊa nevladine organizacije u
Srbiji, CESID, B92, „PeπËanik”, E-novine...

Moæe li trag novca kojim se finansira
nekolicina ovdaπwih nevladinih organizacija da
objasni wihov status u srpskoj javnosti i druπtvu, bez
obzira na ono πto te nevladine organizacije uËine toj
javnosti i tom druπtvu?

U centru Beograda, u Kneza Miloπa ulici broj
4, niËe spomenik qudskim pravima i demokratiji u
Srbiji. Ili je to spomenik neproglaπene okupacije
Srbije? U svakom sluËaju je to spomenik bahatom i
netransparentnom raspolagawu novcem i imovinom
graanki i graana Beograda i Srbije. Kako su
„Novosti” primetile pre nekoliko dana, reË je o
poslovnom prostoru povrπine 512 kvadratnih metara
u srcu Beograda, koji je na neodreeno vreme i bez
ikakve naknade Grad Beograd ustupio na koriπÊewe
„KuÊi qudskih prava i demokratije”, organizaciji u
kojoj je okupqeno pet nevladinih organizacija
(Graanske inicijative, Beogradski centar za qudska
prava, Komitet pravnika za qudska prava, Helsinπki
odbor za qudska prava, Centar za praktiËnu poli-
tiku). Netransparentnost sagledavamo u pitawu pro-
cedure po kojoj im je ustupqen ovaj prostor (reπewem
bivπeg gradonaËelnika Dragana –ilasa, bez ikakve
javne rasprave ili prethodnog demokratskog procesa
odluËivawa) sagledavamo je u pitawu razloga zbog
kojih je izabrano baπ ovih pet organizacija civilnog
druπtva a ne neke druge... to jest, da li je i drugim
organizacijama civilnog druπtva Grad ponudio taj
ili neki drugi besplatni prostor, tu je onda i pitawe
zaπto bi nevladine organizacije bile privilegovane
besplatnim poslovnim prostorom, za razliku od
zanatlija, kafexija, trgovaca... koji zakup poslovnog
prostora plaÊaju debelo... Dok se bahatost sastoji u
tome πto se, ustupawem poslovnog prostora u Kneza
Miloπa 4, Grad odrekao prihoda od, navode
„Novosti„, „najmawe 100.000 evra godiπwe” koji bi
svakako koristili mnogo veÊem broju graanki i
graana Beograda da su upotrebqeni za, recimo,
obnovu joπ nekog deËjeg obdaniπta, ili πkolske
fiskulturne sale, ili su mogli da budu iskoriπÊeni
za leËewe neke bolesne dece kojoj je pomoÊ neophod-
na...

SREBRENI»KA PODVALA

No Kneza Miloπa 4 je samo materijalna
posledica one upitanosti da li ta „KuÊa qudskih
prava i demokratije”, i sve πto ona simbolizuje,
predstavqa spomenik demokratizaciji ili pak
neproglaπenoj okupaciji Srbije? Ovu je upitanost
dodatno pojaËao niz od nekoliko nedavnih dogaaja
bez direktne meusobne veze.

Najpre je jedna od sreÊnih dobitnica prostora
u Kneza Miloπa 4, prva dama Helsinπkog odbora u
Srbiji, Sowa Biserko, pred Meunarodnim sudom
pravde u Hagu svedoËila protiv Srbije u sporu koji je
pred ovim sudom povela Hrvatska zbog navodnog geno-
cida; iako je i sama Biserko izjavila da je svesna da
se „moj pristanak da svedoËim u tom procesu tretira
kao izdaja”, weno je svedoËewe protiv sopstvene
zemqe (dobro, zemqe u kojoj æivi) izazvalo tek zane-
marqivu reakciju javnosti. Potom su „Æene u crnom”,
a bio je meu wima i poneki muπkarac, tik posle
obeleæavawa 15-godiπwice poËetka NATO agresije -

26. marta - na Trgu Republike organizovale „mirovnu
akciju `Pamtimo zloËine na Kosovu`”, „a povodom 15
godina od zloËina poËiwenih nad albanskim
stanovniπtvom na Kosovu”; reakcija javnosti svela se
uglavnom na Fejsbuk komentar bivπeg televizijskog
voditeqa, koji je zbog toga odmah priveden i proveo je
nekoliko dana u pritvoru, uporedo sa wim je priveden
i voa pokreta „Naπi” zbog objavqivawa na
Internetu „spiska 30 najveÊih srbomrzaca i izdajnika
meu javnim liËnostima”     Ëiji je ciq „ukazivawe
javnosti na sve one koji u druπtveno-kulturnom pros-
toru Srbije nekaæweno πire govor mræwe prema srp-
skom narodu i Ëine teπka kriviËna dela diskrimi-
nacije i πirewa verske, nacionalne i etniËke mræwe
i netrpeqivosti, a nikada do sada nisu izvedeni
pred lice pravde”, a uz sve to su nadleæni dræavni
organi obavestili javnost da bi i pakovawe ovakvih
sadræaja na internetu moglo da se protumaËi kao
kriviËno delo... I najzad, 9. aprila, Ministarstvo
odbrane Srbije otkazuje promociju kwige
„SrebreniËka podvala”, zakazanu mesec dana ranije
za 10. april u Domu Vojske Srbije; do otkazivawa
dolazi poπto je Fond za humanitarno pravo (FHP)- na
Ëijem je Ëelu Nataπu KandiÊ zamenila Sandra
OrloviÊ - tog 9. aprila izdao saopπtewe u kojem
„zahteva od Ministra odbrane Nebojπe RodiÊa i
NaËelnika Generalπtaba Qubiπe DikoviÊa da
onemoguÊe odræavawe ovog skupa u prostorijama
dræavnih institucija”...

Pa se, posle ovih sluËajeva a oni su tek deo
sluËaja u kojem æivimo i ne znamo mu leka, postavqa
opravdano pitawe uzroka   nedodirqivosti spomenu-
tih, i ostalih wima sliËnih i bliskih nevladinih
organizacija. Jesmo li toliko oguglali na ono πto i
sama Sowa Biserko dovodi u vezu sa izdajom? Da li je
Êutawe javnosti, povodom performansa æena koje su
ucveqene samo zbog zloËina koje su poËili Srbi, znak
da je javnost shvatila da je svaki zloËin straπan samo
ako su ga Srbi poËinili? Ili se to Êutawe moæe
shvatiti i kao dostojanstveno ignorisawe  nepristoj-
ne provokacije? ©to bi i Sowu Biserko, i æenu u
crnom, Staπu ZajoviÊ, i Nataπu KandiÊ i Sandru
OrloviÊ..., pretvorilo u hodajuÊe negacije svega πto o
Srbima tvrde jer im Srbi iz dana u dan, toleriπuÊi
Ëak i one koji ih najstraπnije vreaju optuæbama da su
genocidni zloËinci, masovni silovateqi i zatucani
ksenofobi, dokazuju svoju kulturu tolerantnosti i
domaÊinske πirokogrudosti; ako je tako, samo neka
tako i ostane.

TRAG NOVCA

Ali ne iscrpquje se objaπwewe naπeg sluËaja
samo ovim moguÊnostima; kako objasniti, na primer,
onu oËiglednu uzroËno-poslediËnu vezu izmeu
zahteva FHP-a i odgovora Ministarstva odbrane
povodom kwige o Srebrenici, ili pak davawe na
besplatno koriπÊewe dræavne, narodne imovine
osobi koja tu istu dræavu i narod denuncira zbog
(navodnog) genocida? Novinari istraæivaËi u
Sjediwenim AmeriËkim Dræavama i ostalom razvi-
jenom zapadnom svetu imaju jedno zlatno pravilo:
Follow the money. Prati tok novca. Ispratimo li tok
novca kojim se finansiraju ove zastupnice qudskih
prava i ekskluzivne srpske odgovornosti za zloËine, 
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VuËiÊ, wegova... (sa str. 4)
Imali nam spasa? Nema odmora dok traje -

OBMANA!
O guπewu demokratije

- Opomiwem graane Srbije da se nalazimo u
vrlo kritiËnoj zoni guπewa svih demokratskih
institucija i svakog kritiËkog miπqewa, jer „Voa”
organski ne podnosi kritiku. Opomiwem graane da
se radi o dokazanom konvertitu, koji je spreman na
sve i koji Êe se makijavelistiËki koristiti svim
sredstvima da ostane na vlasti. Snaga naπe
demokratije i republikanske ideje su na ispitu.
Snaga naπe graanske slobode i æeqe da se saËuva
samostalnost dræave je na proveri. Mnogo Êe nam
trebati zajedniËkog rada i poverewa da izgradimo
neko drugo druπtvo u kome viπe neÊemo imati voe
i stareπine.

O tome kakav nam premijer zapravo treba

- Nama trebaju premijer i vlada koji znaju da
prave novac! Nama ne trebaju dramoseri i japi foli-
ranti koji sve rasprodaju i zakukavaju nad Ëiweni-
com da su dobili svu vlast i da nemaju petqe da
sami preuzmu odgovornost za sudbinu nacije, nego se
ponovo sakrivaju iza Malog Slobe i wegove krimi-
nalne politiËke grupacije. Treba nam premijer koji
Êe stvoriti bogatu Srbiju i iskoreniti siromaπtvo.

O stvarawu novog druπtva

- PolitiËka ideja je digitalna direktna
demokratija ili politika bez profesionalnih
politiËara. Ekonomska ideja je narodni ili etiËki
kapitalizam koji Êe se vremenom pretvoriti u novo
druπtvo - HUMANIZAM. Izgleda danas da je to neka
daleka politiËka utopija, ali to nije tako. Imperija
u rastrojstvu se raspada, dolazi do sukoba civi-
lizacija i traga se za novom politiËkom i ekonom-
skom idejom. Imam ideju. Srbija prva moæe da stvori
takvo druπtvo buduÊnosti. Verujem u inteligenciju i
dobrotu naπeg naroda. Verujem u drevnu mudrost
slovenskih naroda. Verujem u ingenioznost balkan-
skih naroda. Verujem u Evropu koja Êe pobediti
neonacistiËku EU tvorevinu.

Dragaπ - „najzabraweniji intelektualac”

- Spadam u najzabrawenije srpske intelek-
tualce. Uspeπno su me zabrawivali podjednako
komunisti, nacionalisti, πovinisti, socijalisti,
demokrate, neoliberali, eurofanatici i profe-
sionalni Srbi. Svima je smetala moja slobodarska
misao i borba za institucije sistema. Mediji ne
smeju da me prenose jer predstavqam moderno,
ekonomsko, evropsko i kosmolitsko srpstvo.
Govorim otvoreno i slobodno jer je to deo moga
vaspitawa. Smatram da samo tako mogu da pomognem
zajednici. Sve moje prognoze su se u posledwih tri
decenije obstvarile. Naæalost, bio sam u pravu za
sve πto sam pisao i govorio. PolitiËki promiπqam
Ëetiri decenije, ali se ne bavim profesionalno
politikom. Mene ne zanima da se bavim politikom i
zato zastupam ideju da ËoveËanstvu treba jedna nova
politiËka i ekonomska ideja.

1.5.2014.                          Sajt: Teleprompter.rs
(Podvukla - Iskra) 

Masovno `preletawe` qudi u SNS 
- dokaz straha od partijske vlasti

Predsednik Nove stranke Zoran ÆivkoviÊ
rekao je danas da vlada premijera Aleksandra
VuËiÊa nema pravo na 100 dana "medenog meseca" sa
graanima i opozicijom, jer ona nije nova, veÊ
vlada kontinuiteta.

"U proteklih nekoliko nedeqa mogli smo
da vidimo da se vlada i daqe bavi predizbornim
aktivnostima. Nismo dobili predlog rebalansa
buxeta, a to je posao koji je prvo trebalo uraditi.
Do sada smo zamajavani priËama o novom radnom
vremenu, πto je potpuno besmisleno, i o smawivawu
upotrebe sluæbenih vozila", kazao je ÆivkoviÊ na
konferenciji za novinare u sediπtu stranke. 

On je ocenio da Aleksandar VuËiÊ pred-
loæenim merama πtedwe æeli da "putinizuje
Srbiju ili da postane mali Putin". 

"Ko god pokuπava da imitira nekog ko ima
tako visoko mesto u svetskoj politici, postaje
karikatura tog Ëoveka. Mi sad prepoznajemo
karikaturu Putina u liku predsednika vlade",
kazao je ÆivkoviÊ. 

Predsednik Nove stranke istakao je da je
posao smawivawa upotrebe sluæbenih vozila
vaæan, ali za Ëinovnika sredweg ranga u Sluæbi za
zajedniËke poslove Vlade Srbije. 

"Moæemo i da se naπalimo i da kaæemo da
je to posao za mlaeg referenta, ali svakako nije
zadatak predsednika vlade ili generalnog sekre-
tara da bude na Ëelu Komisije za odobravawe
upotrebe sluæbenih vozila", rekao je ÆivkoviÊ i
dodao da je vlada u prethodnom vremenskom perio-
du mogla da objavi tajni ugovor sa Etihadom i time
dokaæe da ispuwava obeÊawa. 

"Mi smo pozivali nekoliko puta u toku
proπle godine da se taj ugovor objavi jer smo
uvereni da nije u korist Srbije. JuËe smo Ëuli da je
VuËiÊ obeÊao da Êe prvo objaviti ugovor sa
Fijatom, πto je korektno, pa posle toga i sa
Etihadom. Smatram da nema nikakvog razloga da se
oba ugovora ne objave u isto vreme", rekao je
ÆivkoviÊ. 

On je rekao da postoji evidentan strah od
aktuelne vlasti i da to najboqe ilustruje masovno
"preletawe" dræavnih Ëinovnika, od najniæeg do
najviπeg ranga, u SNS. 

"Bilo je takvih primera i ranije kada su
2001. godine buquci qudi odlazili u DSS, kasnije
se to deπavalo i s Demokratskom strankom. Ipak,
ovakva jata preletaËa nisu zabeleæena u modernoj
istoriji na ovim prostorima. Siguran sam da je to
posledica straha za oËuvawe posla i pozicije ili
za ostvarivawe joπ viπe funkcije", kazao je
ÆivkoviÊ. 

Prema wegovim reËima, Nova stranka je
pokrenula inicijativu o stvarawu etiËkog kodeksa
za politiËke stranke, kojim bi trebalo spreËiti
preletaËe...  "Prelazak u drugu politiËku partiju je
dozvoqen liËni izbor, ali se mora stati na put
zloupotrebi stranaËke kwiæice za dobijawe i
oËuvawe visokih politiËkih ili ËinovniËkih
pozicija", rekao je ÆivkoviÊ.

7.5.2014.                                                  SIM
(Podvukla - Iskra)
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Пол Крејг Робертс: Вашингтон је највећи непријатељ човечанства

НЕМА ТУ НИКАКВЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Како Вашингтон успева да се извуче са

тврдњом да је земља којом влада демократска и да
има слободу? Ова бесмислена тврдња спада у најне-
основаније тврдње у историји.

Нема ту никакве демократије. Гласање је
маска иза које се крије власт неколико моћних
интересних група. У две своје пресуде донете у XXI
веку (Уједињени грађани и Мекачен[1]) Врховни суд
Сједињених Држава је одлучио да задобијање ути-
цаја над владом Сједињених Држава до кога дола-
зе интересне групе путем мита није ништа друго до
упражњавање слободе говора. Ове пресуде дозво-
љавају моћним акционарским и финансијским
круговима да бирају власт која служи њиховим
интересима на рачун општег благостa-
ња. Контрола коју интересне групе остварују над
владом толико је потпуна да интересне групе
имају имунитет од кривичног гоњења. На забави
поводом свог одласка у пензију, тужилац Комисије
за хартије од вредности Џејмс Кидни рекао је да су
кривична гоњења које је предузео против
Голдман Сакса и осталих „банака превеликих да
би пропале“ била обустављена од стране њему
надређених који су „били усредсређени на доби-
јање високоплаћених послова по престанку
службе у влади“. Сам врх Комисије за хартије од
вредности, каже Кидни, није „веровао да се без-
брижнима и моћнима сме задати бол“. У свом
извештају са Киднијевог опроштајног говора, Ерик
Зесе указује да је Обамин режим објавио лажну
статистику по којој су вођени процеси којих није
било, како би се лаковерна јавност уверила да су
преваранти са Волстрита кажњени. http://www.
counterpunch.org/2014/04/09/65578/ 

Демократија и слобода захтевају независ-
не и агресивне медије, независно и агресивно
правосуђе и независну и агресивну Скупштину.
Сједињене Државе немају ништа од тога.
Амерички медији непрестано лажу у корист вла-
сти. Ројтерс наставља да лажно извештава како је
Русија извршила инвазију и анектирала Крим.
Вашингтон пост је пласирао очито лажну причу
којом Обамин режим сугерише да су масовни про-
тести у некадашњим руским областима у
Украјини плаћена руља[2]  коју хушка влада
Русије.

У то не верују чак ни вашингтонске марио-
нете у Кијеву. Званичници власти коју је
Вашингтон инсталирао у Кијеву признају да
постоји потреба за успостављањем извесног сте-
пена аутономије у руским говорним подручјима и
за законом који дозвољава референдуме, али је ова
реалистична реакција на распрострањену забри-
нутост међу Украјинцима очигледно угушена од
стране Вашингтона и лаких медија[3]. Државни
секретар САД Џон Кери и даље игнорише руског
министра спољних послова и даље инсистира да
„Русија мора удаљити своје људе са Југоистока
[Украјине]“.

Врло је опасно то што се дешава. Вашингтон
је погрешно проценио своју способност да преотме
Украјину. Отпор вашингтонском преотимању је

готово стопроцентан у руским говорним под-
ручјима. Локална полиција и снаге безбедности
прешле су на страну демонстраната. Обамин
корумпирани режим и лаки медији безочно лажу да
су протести симулирани и да представљају очиту
оркестрацију „Путина који поново хоће да успоста-
ви Совјетску империју“. Руска влада упорно поку-
шава да оконча сукоб и немир до којих је довео
непромишељни вашингтонски пуч у Кијеву, више
него што јој је потребно да поново обухвати нека-
дашње руске територије као што је био случај на
Криму. Али, Вашингтон наставља да игнорише
руску владу и приписује одговорност за немире
руском, а не вашингтонском утицају са стране.
Видети http://rt.com/news/lavrov-kerry-ukraine-
talks-200/, такође иhttp://www.informationclearing-
house.info/article38196.htm

Руска влада зна да Вашингтон не верује у
оно што говори и да Вашингтон систематски
провоцира продужавање и погоршање проблема.
Руска влада се пита који дневни ред спроводи
Вашингтон. Да ли је Вашингтон у својој арогантној
глупости и охолости суперсиле неспособан да при-
зна да покушај преузимања Украјине неће вредети
и да му следује повлачење? Зар Вашингтон не схва-
та да руска влада није ништа спремнија да прихва-
ти примену насиља против руског становништва у
Украјини него што је то могла бити у Јужној
Осетији? Ако се Вашингтон не опамети, руска влада
ће морати да шаље своје трупе, као у Грузији.
http://rt.com/news/ukraine-russia-operation-crimi-
nal-288/

Пошто је то и будали јасно, да ли је циљ
Вашингтона да изазове рат? Да ли због тога
Вашингтон гомила НАТО снаге на границама
Русије и шаље ракетне бродове у Црно море?
Вашингтон угрожава цео свет. Ако Русија закључи да
Вашингтон намерава да украјинску кризу радије
води ка рату него да је реши, да ли ће Русија седе-
ти и чекати, или напасти прва?

Могло би се помислити да ће немачки кан-
целар, британски премијер и француски председ-
ник увидети опасност ове ситуације. Можда и хоће.
Међутим, велика је разлика између помоћи коју
Русија даје другим државама и помоћи
Вашингтона. Русија даје финансијску помоћ вла-
дама; Вашингтон даје џакове пара појединцима у
влади свестан да је вероватније да ће појединци
радити у свом интересу него у интересу државе.
Стога европски политичари ћуте док Вашингтон
усмерава кризу ка рату. Ако не стигнемо до рата,
то ће значити да је Путин нашао решење које
Вашингтон неће моћи да одбије, као што је успео
у Сирији и Ирану.

Парадокс је што се Путин приказује као
тежак, док се Вашингтон претвара да је шампион
„слободе и демократије“. Вашингтон је у ХХI веку
сваку манифестацију тираније учинио својим
заштитним знаком: незаконите и неуставне ликви-
дације без одговарајућег законског поступка,
незаконита и неуставна хапшења и задржавања 
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Nema tu...

грађана у затвору без одговарајућег законског 
поступка, незаконито и неуставно мучење, незако
ните и неуставне екстрадиције, незаконит и неуста-
ван надзор и незаконите и нелегалне ратове.
Извршна власт успева да буде изузета од одговор-
ности наспрам закона и Устава. Власт без одговор-
ности је тиранија.

Уморан од шпијунирања и лажи којима је
био подвргнут, Комитет за обавештајне службе
Сената САД спровео је детаљну истрагу система
мучења који спроводи ЦИА. Требало је четири
године да би истрага била доведена до краја.
Комитет је недвосмислено утврдио да је ЦИА
лагала о степену мучења и киднаповања, да
затвореници нису били подвргнути неком благом
облику „појачане истраге“, већ су били изложени
бруталном и нељудском мучењу и да ЦИА, насу-
прот својим тврдњама, није добила ниједну корис-
ну информацију на основу својих тешких злочина
против човечности. Амерички лаки медији су пома-
гали ЦИА-и у лажном приказивању ефикасности и
благости Гестапо метода ЦИА. Током целе истраге,
ЦИА је тајно шпијунирала особље Сената које је
спроводило истрагу.

Да ли ће јавност икада видети нешто више
од делова овог извештаја који су процурели? Не,
уколико ЦИА и Обама буду могли да је спрече у
томе. Председник „промена“[4] Обама је одлучио да
је на ЦИА да одлучи колики ће део истраге
Комитета за обавештајне службе бити доступан јав-
ности. Другим речима, не буде ли неко учинио да
процури цео извештај, јавност то никада неће
сазнати. А ипак, „имамо слободу и демократију“.

Сам по себи Комитет за обавештајне службе
има власт да ризикује и скине ознаку поверљивости
са целог извештаја и објави га. Требало би сместа то
да уради пре него што чланови Комитета буду
застрашени, угрожени и подвргнути пропаганди
како доводе „националну безбедност“ у опасност и
пружају основ за тужбу онима који су злостављани.

Влада САД је најкорумпиранија влада на
свету. Нема независног правосуђа и медија, а
Конгрес се прећутно саглашава док извршна
власт задире у његове ингеренције. Мајкл Ретнер
из Центра за уставна права представио је оца аме-
ричког грађанина за кога је Обама рекао да аме-
ричка влада треба да га убије због сумње да је био
повезан са тероризмом. Када је Ретнер захтевао да
федерални судови спрече незаконито и неуставно
погубљење без одговарајућег поступка, федерални
судија који је водио поступак донео је одлуку да
отац сина који ће бити убијен нема правну осно-
ву[5]  на основу кога би покренуо поступак у име
свог сина.

Након што је председник „добар сам у уби-
јању људи“ Обама елиминисао неколико живота,
Ретнер је заступао сроднике жртава Обаминих лик-
видација у одштетном захтеву. Према америчком
закону било је јасно као дан да штета јесте причи-
њена. Али, федерални судија је пресудио да се
„влади мора веровати“.

Да ли неко има правну основу или не, у

потпуности зависи од владе. ИРС[6] има потпуно
другачији став по том питању. Деца имају правну
основу на основу које ИРС конфискује њихове
пореске накнаде уколико ИРС сматра да је превише
платио бенефиције социјалног осигурања родите-
ља. http://www.cnbc.com/id/101576080

Дакле, у „слободи и демократији“ Америке,
деца су одговорна ако ИРС „мисли“ – не тражи се
доказ за то – да је родитељима преписао превелики
чек социјалне заштите, али отац нема правну осно-
ву да поднесе тужбу како би спречио владу САД да
екстремно законито убије његовог сина.

Захваљујући Републиканском федерали-
стичком друштву и Републиканским судијама
Федералистичко друштво је успело да буде постав-
љено на федералну клупу, на федералне правосуд-
не функције као заштитник тираније извршне вла-
сти. Дозвољено је све што извршна власт тврди и
предузима, нарочито уколико се извршна власт
позива на „националну безбедност“. Данас у
Америци извршна власт тврди да је „национална
безбедност“ дефектна осим ако извршна власт
може да делује незаконито и неуставно, и осим
ако су грађани спремни да одустану од сваког
уставног права како би постали безбедни у тотали-
тарној полицијској држави која шпијунира и доку-
ментује сваки аспект њихових живота.

Чак је неутралисана и Владина канцеларија
за одговорност. Она је наложила ТСА [7] да елими-
нише свој програм провере понашања пошто је то
расипање новца а нема ефекта. И шта је учинила
ТСА? Зашто је, наравно, проширила бескорисно
задирање у приватност путника?

То је Америка данас. Још се Америка и
шепури около узвикујући „слобода и демократи-
ја“, а притом превазилази највеће тираније у
историји. Само лаковерни Американци очекују да
лидери и елите или гласање постигну нешто у
правцу подвргавања тираније друштвеним пра-
вилима и законима. Елите занима само новац. Све
док систем производи више прихода и богатства за
елите, елите неће бити брига ни за тиранију ни за
оно што се дешава нама осталима.

SIM, 29.4.2014.                Preveo: Иван Аћимовић
(Podvukla - Iskra) 
-------------------
[1]  Прим. ИА: Citizens United v. Federal Election
Commission; McCutcheon v. Federal Election
Commission – процеси пред Врховним судом САД.
Уједињени грађани означавају пораст утицаја који
новац може остварити над изборним процесом, за
разлику од лимита који у другим развијеним земља-
ма постоји у погледу изборних трошкова; Мекачен
успоставља кумулативни двогодишњи лимит који
појединци могу приложити странкама и кандидати-
ма на савезном нивоу
[2] Прим. ИА: rent-a-mob
[3] Прим. ИА: presstitute – игра речи, press (штампа),
prostitute (проститутка)
[4] “Change”, изборни слоган Барака Обаме
[5]  Прим. ИА: locus standi – право странке да се
појави и буде саслушана пред судом
[6] Прим. ИА: Служба унутрашњих прихода (Internal
Revenue Service), служба прихода федералне владе
САД
[7] Управа за безбедност у саобраћају
http://srb.fondsk.ru/news/2014/04/30/ 

глава и у јакнама са којих се цеди вода. Јонеско
би рекао: „Све пропада, које ли радости!”

Хоћемо ли уопште извући неке поуке из
ове несреће? Опет је држава оперативно мора-
ла да се ослони на војску, политичка власт још
је једном показала оперативну зависност од
војске. И сада се показала сва промашеност
свих досадашњих тако гламурозно слављених
реформи Војске Србије. Смањили смо бројно
стање војске, да је она бројчано јача изашла би
у великом броју на насипе и рат са воденом
стихијом био би несумњиво лакши. Инжењерију
смо као род копнене војске свели на минимум,
сада тражим на телевизији да видим војне рово-
копаче и тешку инжењеријску технику и нешто не
могу да угледам те призоре. Где су нам инжење-
ријски лансирни мостови, где су нам понтонски,
а где „бејли” мостови да одмах премостимо
терене тамо где се то одмах може? Зашто су нам
камиони-цистерне за воду толико стари? Зашто
немамо адекватне јединице инжењерије за
овакве ситуације? Ко је крив што су својевре-
мено послушана наређења из иностранства
како преуредити војску? Па сада имамо так-
тичке радионице и компјутерске симулације
са НАТО снагама како се борити против побу-
њеника у држави Икс, а овамо не можемо да
обуздамо ни обичну поплаву. Боримо се против
пирата у Индијском океану и против терориста у
Малију, а овде нам људи чекају спас на крово-
вима својих кућа.

Посебна је прича набавка нових хелико-
птера, ово што сада лети је недовољан број и то
се и сада показало. Руси су нам још пре две
године понудили да купимо хеликоптере Ми-
171 под врло повољним условима, али творци
и планери нашег буџета уопште немају одре-
ђену своту у буџету за враћање тог кредита.
Вероватно се Руси питају ко је овде озбиљан, а ко
није.

Народ цени своју војску по ономе што она
чини за народ, народ добро зна да би она учини-
ла и више, али да нема средства. Зашто нема
средства, то је питање за политичаре. Влада
Србије је затражила помоћ од Русије, ЕУ и
Словеније. Из Русије и Словеније већ су стигле
екипе. Да видимо шта ће да пошаље ЕУ као
помоћ. Или ће нам помоћ послати НАТО? Зашто
да не. Ево им прилика да окају грехове.

На крају, можемо ли веровати икоме да се
ова ситуација неће поновити идуће године?

Пolitika, 17.5.2014.               Мирослав Лазански
(Podvukla - Iskra) 
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Док је око њега текла бујица подивљале
воде један је директно угрожени грађанин
Србије, онако резигнирано за телевизију конста-
товао: „Важно је да смо спасили животе наших
породица и комшија, материјална штета јесте
велика, али штету ћемо поправљати после рата”.
Можда му се омакло, можда је грађанин несвес-
но упоредио ову поплаву са ратом, али је очито
погодио суштину проблема. Наиме, Србија из
године у годину неспремно дочекује рат са
елементарним непогодама. Не говорим о зем-
љотресима, већ о пожарима и поплавама.

Стално смо изненађени. Докле више?

Да ли се знају токови, односно корита
наших река и речица? Претпостављам да се знају,
јер то нису речна корита на Јупитеру. Постоји ли
на државном и локалном нивоу икакав дуго-
рочни, или средњорочни план уређења тих
корита, или водотокова, уређења тако да не би
дошло до изливања и катастрофе? Ако постоји,
зашто тај план није и приоритет у буџету? Ако
немамо планова, зашто их немамо и ко је за то
крив? Има ли Србија уопште неку стратегију за
суочавање са потенцијалним елементарним
непогодама? Или све сводимо на камионе и
вреће са песком? Може ли се општинама нареди-
ти да уреде своје водотокове тако да не буде
овога чега смо сада сведоци? Или је у све нас
ушао коров политике? Јер у древна времена
политика је била вештина која је омогућавала
људима да живе у слободи, данас би ваљда тре-
бала да буде вештина да људи не живе на крову
чекајући хеликоптер да их спасе од бујице.

Или сада треба да користимо речи као
што су „демонски” и „тајне силе природе”. Па
већина наших писаних медија на првим страни-
цама има огроман наслов: „Потоп”. Ваљда биб-
лијски, Бог нас кажњава? Апокалипса? А није
нуклеарна. Јесмо ли жртва, или кривац? А нисмо
били на песми „Евровизије”, нисмо ни гласали...

Или проживљавамо Јонесково позориште
на водени начин? Његова прва драма била је
„Ћелава певачица” и одувек је код људи изазива-
ла смех... Мени је ових дана смешно када чујем
апеле власти да сви грађани који имају гумене
чамце те исте предају штабовима цивилне зашти-
те ради помоћи угроженом становништву. Није
ваљда да цивилна заштита нема довољан број
гумених чамаца? Где су нестали?

Скоро сви су нам политичари ових дана,
осим председника, без кишобрана, покислих

КАКО НАМ СЕ ДОГОДИО „ПОТОП”
Боримо се против пирата у Индијском океану и против

терориста у Малију, а овде нам људи чекају спас на крововима
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VuËiÊ, wegova...

Telekomom. Na pitawe, kako je moguÊe da je dræava
Norveπka veÊinski vlasnik 53% najuspeπnije kom-
panije Telenor i da oni niπta ne privatizuju,
træiπni talibani nemaju odgovor. Ne sme se prodati
Telekom. To je zloËin prema dræavi.

O prodaji EPS-a

- Namera da se proda EPS je potpuno ludilo
odnaroenog reæima. Interesantno je da se traæi
mawinski vlasnik, kome Êe se dati kontrolni paket
upravqawa kompanijom. To je πizofrena odluka. To
ne postoji nigde na svetu. To ne postoji u
akcionarskim druπtvima sveta. Nikada veÊinski
vlasnik ne daje mawinskom da upravqa umesto wega.
Zaπto bi mu dao? Koji je onda smisao veÊinskog
vlasniπtva? Neverovatno πta nam se deπava. LiËno
sam poraæen koliko smo propali i u kakve sve nove
probleme upadamo sa ovom vlaπÊu.

O rasprodaji javno-komunalnih preduzeÊa

- Posebno Êe biti interesantno kada se
vlast usmeri na rasprodaju javnih i javno-komunal-
nih preduzeÊa. Kada to urade, graani Êe biti
izloæeni nevienom teroru multinacionalnih kom-
panija i to nas onda direktno vodi u socijalnu revo-
luciju na ulici. Osiromaπeni graani neÊe moÊi da
plaÊaju skupu struju, gas, vodu i pobuna je prirodna
odbrana od ludila prolupale vlasti. To govore
iskustva iz sveta. VuËiÊ hvali Margaret TaËer, za-
boravqajuÊi da je wena privatizacija æeleznica i
rudnika dovela do potpunog kolapsa tih nacional-
nih sistema. U Kaliforniji se raspao energetski
sistem zbog pogreπne privatizacije i to Êe se nama
dogoditi.

O bankrotu Srbije

- Jedini sam koji se od 2008. godine zalaæe
da se proglasi bankrot. To je jedini naËin da se
spasi Srbija. Moje kolege me nisu podræali u tome,
jer se plaπe da ne izgube svoje privilegije. Naravno,
vlast ne æeli da primeni moj plan bankrota, koji se
odnosi na dræavnu upravu i finansije, nego
priprema najgoru πok terapiju sa rasprodajom
nacionalnih resursa. Bankrot je primewen preko
250 puta u svetu i on je lekovit, jer se podvlaËi crta
i zaustavqa daqi raspad dræave. Argentina je tako
zaustavila potpuno rasulo 2001. godine. Prethodno
je na ulicama bila socijalna revolucija, koja je
dovela nove politiËare na vlast.

O Dragaπevom Planu bankrota

- To je Ëitav set ekonomskih mera koje treba
da nas izvedu iz ove programirane agonije i beznaa.
Proglaπewem bankrota Srbije uvode se privremene
mere na godinu dana u dræavnu upravu i finansije
Srbije. PodvlaËi se crta i zaustavqa daqi
sunovrat. Zabrawuje se daqe zaduæivawe dræave,
hapse se politiËari i tajkuni i konfiskuje im se
imovina po zakonu, donose se zakoni koji pokreÊu
domaÊu proizvodwu, smawuju sva zahvatawa iz
privrede i liberalizuju poslovawe, reprogramiraju
se svi dugovi, strogim merama πtedwe u dræavi

iskorewuje buxetski deficit, nema viπe 50.000
automobila, nema plaÊenih upravnih odbora, ukida
se obavezna rezerva, ukida se devizna klauzula,
referentna kamatna stopa se smawuje na 1%, svi
dræavni depoziti idu u dræavnu banku, formira se
prava Berza, smawuju se porezi i doprinosi, ubrza-
va se protok para banaka na æiro raËunu, devizne
rezerve se vraÊaju u zemqu, preko 2 milijarde evra
deviznih rezervi se ostavqaju na raËunima kod NBS,
ostalo od 9 milijardi evra se plasira u izvozne
poslove i supstituciju uvoza, tako se zapoπqava 2,8
miliona qudi, srpske banke plasiraju kapital bez
kamate uz podelu dobiti iz posla, stvara se slobod-
na finansijska zona u centru Beograda i milijarde
deviza dolaze u finansijskim transkacijama, tako
Srbija dobija stope rasta od 30-60% godiπwe i
raste velikom brzinom kako bismo πto pre izaπli
iz bede.

Svi svetski uslovi nam sada odgovaraju za
veliki srpski privredni preporod. Na svetskim
finansijskim træiπtima slobodnog kapitala ima u
izobiqu i mi moæemo da ga privuËemo u naπu
privredu, energetiku, zdravstvo, infrastrukturu i
industrijalizaciju. Nema zaduæivawa, nego inve-
stirawe! Srbija treba da postavi ciq da do 2024.
godine ima BDP od 230 milijardi evra. Sada je
realni BDP svega 15 milijardi evra.

O Srbiji nakon dve godine VuËiÊeve vlade

- Ako sve rasprodaju, vladaÊe dve godine.
Iza toga ide - pakao. Ako ih spreËimo da sve
rasprodaju i ako prevareni graani ustanu u odbranu
svojih æivota i æivota svoje porodice, onda Êemo
izbore imati do kraja godine, najkasnije na proleÊe
2015. Zato je vaæno sada da se poËne sa stvarawem
nove opozicije. Pozivam sve qude koji vole naπu
Srbiju da se udruæe. To je jedini naËin da se skine
opasni totalitarni reæim koji svakoga dana u
svakome pogledu pokazuje znake gubitka zdravog
razuma.

Na πta Vas asociraju sledeÊi pojmovi:

EU? Bankrotirana Jugoslavija

Evro? Briselski dolar

Dolar? Zeleni papir

Evropa? Muzej voπtanih figura

SAD? Let iznad kukaviËijeg gnezda

Brisel? Vavilonska kula

Vol Strit? Dileri droge

Rusija? Povratak otpisanih

Putin? Mojsije

Ukrajina? Izlazak

©ta poruËujete graanima? SMRT 
FA©IZMU - SLOBODA NARODU!

(Kraj na str. 6/1)
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КУДА АМЕРИЧКА ЕЛИТА ПРЕКО
УКРАЈИНЕ ВОДИ НАЦИЈУ

Вероватно је већ прекасно за демократску
дебату о томе како америчка елита

поседује нашу нацију
Будући историчари забележиће да је у

априлу 2014, готово четврт века после пада
Совјетског Савеза, Бела кућа прогласила нови
хладни рат против Русије, и да у грубом неуспе-
ху представничке демократије у јавности није
било готово ни речи дебате, а камоли противљења
унутар америчког политичког и медијског естаб-
лишмента.

Обамина администрација објавила је хлад-
ни рат индиректно на насловној страни Њујорк
тајмса у тексту који је потписао Питер Бејкер 20.
априла. Према том извештају, председник Обама је
одлучио да због Украјинске кризе „никада неће
моћи да има конструктиван однос” са руским пред-
седником Путином, па ће зато да „игнорише госпо-
дара Кремља” и фокусира се на „изоловање Русије
пресецајући њене економске и политичке везе са
спољњим светом... претварајући је у прогнану
државу”. Укратко, у Бејкеровом извештају наводи
се да је Бела кућа прихватила „дорађену верзију
хладноратовске стратегије изоловања”. Могао је
притом да додати и - веома екстремну верзију. Тај
извештај Бела кућа није ни оповргла ни потврдила.

Не постоји ниједан модерни преседан за
ову срамотну пристраност америчке политичко-
медијске елите у овом тренутку судбоносне пре-
кретнице. Широка дебата у Конгресу, у медијима и
кроз протесте на улицама водила се, рецимо, уочи
америчких ратова у Вијетнаму, у Ираку, па чак и
недавно кад су се предлагали ратови против Сирије
и Ирана. Овај хладни рат - чији је епицентар на
руским границама покренут у тренутку жестоких
америчких, украјинских и руских медијских дез-
информација, који се покреће без стабилизацо-
них пракси које су спречиле катастрофе за време
трајања претходног хладног рата - могао би
бити још опаснији.

Сасвим је сигурно да ће се овај хладни
рат завршити новом нуклеарном трком, што
додатно потпаљују Обамине провокативне из-
јаве, попут оне да су „наше конвенционалне снаге
знатно супериорније од руских”, као и о могућем
стварном рату са Русијом, који би могао да призађе
из надолазећег грађанског рата у Украјини. (НАТО
и руске снаге се већ мобилишу на источним и
западним границама Украјине, док проамеричка
влада у Кијеву упозорава на „трећи светски рат”).

Ипак, све ово долази уз готово једноглас-
ну двостраначку подршку или индиферентност
америчког политичког естаблишмента, од левице
до деснице - демократа и републиканаца, прогре-
сиваца (чији ће домаћи програми бити јако угроже-
ни) и конзервативаца. Све то такође подупиру
mainstream медији који обликују и рефлектују

политику - The Times, The Washington Post, The Wall
Street Journal, The New Republic, The Weekly Standard,
MSNBC, Fox News, NPR - па све до комерцијалних
радио станица. (Постоје значајни изузеци, укључу-
јући и овај лист, али ниједан да би била толико
ауторитативан и утицајан као што су mainstream
медији).
￼

Још специфичније, ниједан од укупно 535
заступника у Конгресу није јавно изразио сумњу
у планове Беле куће за нови хладни рат. Није се
огласио нико од бивших америчких председника
или председничких кандидата који су заговарали
партнерство са постсовјетском Русијом. Пре
него што се криза у Украјини продубила, неколи-
цина неслужбених дисидената појавила се на
mainstream телевизији, радио-станицама и новина-
ма, али изгледа да су доведени само да буду јере-
тици које треба добро извређати. Од тада су и
њихови гласови угашени легијама „хладних ратни-
ка”.

Обе стране у овој конфронтацији, Запад и
Русија, имају легитимне притужбе. Али значи ли то
да америчко виђење најновијих догађаја уопште не
бисмо требали да преиспитујемо? Да је за све ово
крива „Путинова агресија”, или његова жеља за
„поновним стварањем што више од старог
Совјетског Савеза”, или да овим Путин једноставно
диже „домаћи рејтинг”?

Значи ли то да нема ничег кредибилног за
расправу на московској страни приче? Као, на
пример, да је 20 година НАТО експанзије на
исток учинило да се Русија осећа опкољеном. Да
је украјинска криза подстакнута са Запада про-
шлог новембра како би бивша совјетска репуб-
лика била уведена у НАТО. Да је западно одбаци-
вање сопственог споразума потписаног са
тадашњим председником Јануковичем у феб-
руару довело на власт неизабрани режим, који је
толико антируски и толико некритички прихва-
ћен из Вашингтона да је Москва осећала да мора
хитно да анектира већински руски Крим, на коме се
налази њихова најважнија поморска војна база. Да
однедавно Кијев шаље војне јединице како би
угушио протесте на проруском истоку Украјине,
што је кршење уговора од 17. априла о деескала-
цији кризе.

Историчари ће у будућности сигурно про-
наћи поједине тачности у аргументима Москве и
питаће се како то да се о тим аргументима опшир-
но води дебата рецимо у Немачкој, али не и у
Америци. Вероватно је већ прекасно за демократ-
ску дебату о томе како америчка елита поседује
нашу нацију. Ако је тако, цена за америчку демо-
кратију већ је сасвим јасна.

Autor је професор на Њујоршком и
Принстонском универзитету.

The Nation (SIM), 8.5.2014.                 Стивен Ф. Коен
(Podvukla - Iskra) 
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Branko Dragaπ:

VU»I∆, WEGOVA VLADA I NAJAVQENE
REFORME

Branko Dragaπ. Poznat kao „najzabraweniji
intelektualac” u Srbiji. Ovaj vrsni ekonomista
savremenih shvatawa poznat je i po britkom jeziku i
oπtrom umu. On ima precizan plana kako da se
Srbija izvuËe iz ekonomskog, socijalnog i poli-
tiËkog sunovrata. Kakav je to plan i kako on vidi
trenutnu vlast i putawu na kojoj se Srbija nalazi
proËitajte u ekskluzivnom intrevjuu sa Brankom
Dragaπem za Teleprompter.rs.

Dragaπ o Aleksandru VuËiÊu

- Dobili smo premijera koji je patetiËni
demagog. Strah se πiri Srbijom. Strah od pogleda
premijera. Pretwe novinarima RTS-a je uvod u novo
ludilo. Tiranija ludila se nastavqa iz perioda
kada su novine zabrawivawe i strogo kaæwavane.
Sledi obraËun sa svima nama koji kritikujemo ne-
sposobnu vlast.

O ekspozeu premijera VuËiÊa

- Ekspoze od tri sata je dokaz prepotentnos-
ti i bahatosti premijera. Tolika brbqivost i
patetika je odraz ogromnog straha pred istorijskim
problemima kojima nije dorastao. Kada pomeπate
priËu o bureku sa promaπenim metaforama i na sve
to dodate japajazam, egomanijakalna potreba da sve
znate i da se za sve pitate, onda moramo biti
zabrinuti za sudbinu dræave i naroda. Mana
ekspozea je πto nije duæe trajao. Dobra strana je da
premijer otvoreno govori o potpunoj rasprodaji Sr-
bije.

O sastavu nove vlade

- Dobili smo administrativnu vladu
ekonomskih ubica iz MMF-a i Svetske banke. Wihov
zadatak je da se potpuno uniπti ekonomija Srbije.
Tako Êe Srbi konaËno biti surovo kaæweni za
neposluπnost. Ovo Êe biti najsurovija vlada u par-
lamentarnoj istoriji Srbije, koja Êe raditi protiv
interesa svoje dræave i svog naroda. Operacija bez
anastezije je povratak na hiruπku politiku
træiπnih fundamentalista iz perioda posle
petooktobarske kontrarevolucije.

O  ministru finansija i ministru privrede

- Lazar KrstiÊ je sve pokazao. Finansijski
Nikola Tesla, kao ga je najavio VuËiÊ, zapravo je
Maliπa Paliπa. Doπao je da spræi naπe finansije.
Duπan VujoviÊ je provereni visoki Ëinovnik
Svetska banke, koji je zaduæen za uniπtavawe
nacionalnih ekonomija. On ne zna naπu privredu i
zbog toga neÊe imati nikakve sentimentalnosti u
ispuwavawu dobijenih naloga. Ne treba zaboraviti
da je on ekonomski bio zaduæen za uniπtavawe
Ukrajine. Vidimo kakvo je rasulo ostavio za sobom.
Takav scenario se sprema i za Srbiju.

O VuËiÊevim reformama

- Najavqene ekonomske reforme Êe potpuno
uniπtiti Srbiju. Graani Srbije moraju da ustanu u
odbranu dræave od ucewenih izdajnika, konvertita
i træiπnih talibana. Ekonomske reforme su, dakle,
πtetne po naπe dræavne, ekonomske i nacionalne
interese i ne treba ih primeniti. Ekonomski tim je
sastavqen od diletanata. Primena ekonomskog pro-
grama iz wegovog ekspozea nas dovodi do potpune
propasti i gubitka nacionalne ekonomije. Da li Êe
se to zaista i desiti? Zavisi od graana. VideÊemo
gde su granice strpqewa osiromaπenih, opqaËkanih
i zavedenih graana Srbije. Premijer je sada u
ekstazi i na vrhuncu samozadovoqstva. Uskoro
kreÊe suoËavawe sa realnoπÊu. Tada Êe biti najops-
niji za demokratiju.

O VuËiÊevim metaforama

- Poπto je premijer svoj tim proglasio za
Bajern, Real je u Minhenu potukao Bajern sa Ëetri
gola i tako sruπio i ovu VuËiÊevu metaforu o
uspeπnosti wegovog tima. Uzgred, direktora Bajerna
oËekuje zatvor od tri godine zbog novËanih prone-
vera. E, to je prava metafora.

O totalnoj rasprodaji dræavnih preduezÊa

- HoÊe da prodaju RTB Bor, PKB Korporaciju
i sve poqoprivredne kombinate, Dræavne lutrije,
Aerodrom, Galeniku i sve nacionalne resurse. Nalog
je jasan - sve rasprodaj! Niπta ne sme da ostane u
rukama dræave. Neoliberali likuju! Hvale VuÊiËa i
klawaju se wegovoj spremnosti da sve uniπti i
rasproda. Niko ne odgovara na pitawe - Kada sve
rasprodate, od Ëega Êemo æiveti? Kako Êemo puniti
buxet? Kako Êemo isplaÊivati penzije, socijalna
davawa i plate za qude koji rade za dræavu? Sama
Ëiwenica da su prvo smawili plate trudnicama sa
50.000 dinara na 20.000 dinara, najboqi je dokaz
kakvi su desperadosi doπli na vlast. Narod Êe
platiti veliku cenu svoje lakovernosti i
povodqivosti. Kada prodate nacionalne resurse,
onda ste izgubili dræavu. Postajete robovi u
vlastitoj dræavi. Nova vlast je dobila taj zadatak i
toliku podrπku „Velikog Brata”. Sama Ëiwenica da
je prvoga dana od imenovawa doπla Ketrin Eπton,
najboqe govori o tom namesniËkom odnosu. DugoroËna
posledica rasprodaje nacionalnih resursa je
gubitak nacionalnog suvereniteta i dugogodiπwe
siromaπtvo i beda zarobqenih kreditima graana
Srbije.

O prodaji Telekoma

- U oktobru 2011. godine, VuËiÊ i NikoliÊ su
podigli tuæbe protiv vlade CvetkoviÊa, koja je
imala nameru da proda naπ Telekom, pa su Ëak govo-
rili da Êe svojim telom da brane nacionalnu kom-
paniju. Sada hoÊe πto pre da prodaju Telekom,
objaπwavajuÊi to Ëuvenom mantrom neoliberalnih
πarlatana da dræava ne moæe da upravqa 

DOKUMENTI (18): AKO KOZA LAÆE, ROG NE LAÆE

NIKOLA KOQEVI∆: STVARAWE REPUBLIKE
SRPSKE (CREATING THE REPUBLIKA SRPSKA)

U nizu  kwiga o ratu u Bosni i
Hercegovini krajem dvadesetog veka, ovih
dana pojavila se jedna vaæna kwiga, Creating
the Republika Srpska (Stvarawe Repulike
Srpske).1  Kwiga sadræi prevod dnevnika
Nikole KoqeviÊa, potpredsednika u vladi
Republike Srpske, osnovanoj za vreme bra-
toubilaËkog rata na Balkanu devedesetih
godina proπlog veka. Kao obrazovan uni-
verzitetski nauËnik i pesnik, opredelio se
na stranu rodoquba u odbrani srpstva.
Vodio je dnevnik od 27. januara. 1993. do 15.
decembra 1995. godine, iz Ëega je ponikla
kwiga tog dnevnika,  koju je pripremila
Milica, wegova supruga. Delovi dnevnika
pojavili su se i ranije, ali ovde je objavqen
kao poptuna kwiga.

Glavni aktori ove drame su Slobodan
MiloπeviÊ, Frawo Tuman i Alija
IzetbegoviÊ, koji su se trudili da dobiju
πto viπe u pregovorima, mada su i oni bili
rukovoeni zakulisnim planovima i
liËnostima.  Wima autor posveÊuje veliku
paæwu kao i uticajima velikih sila, povoq-
nim i nepovoqnim - Sjediwene AmeriËke
Dræave, Velika  Britanija, Francuska,
NATO itd. On takoe pomiwe, sa umerenom
pristojnoπÊu, one koji su bili neutralni,
Ëak i nakloweni Srbima, kao πto su Sajrus
Vans, David Oen, neki generali i drugi.
»italic Êe saznati   mnoge interesantne
detaqe toka pregovora i rezultata sastanka
u Dejtonu. NemoguÊe je nabrajata sve ti
detaqe na ovom ograniËenom prostoru.

KoqeviÊ beleæi mnoge dogaaje i
momente uoËi i za vreme pregovora, dogo-
varawa i potpisivawa sporazuma u Dejtonu.
Iz toga Ëitalac moæe da dobije jasnu sliku
ovog istorijskog dogaaja. Treba odmah
istaÊi da autor piπe o svim dogaajima i
uËesnicim podjednako fer.  Tako, na primer,
on iznosi miπqewa i ponaπawe Radovana
KaraxiÊa i Ratka MladiÊa, koji nisu pot-
pisali sporazum iako su otvoreno govorili
o potrebi nekog sporazuma. On izbegava da
beleæi o navodnom sastanku Slobodana
MiloπeviÊa i Frawe Tumana, koji u
restoranu crtaju na salveti predloge
podela teritorije izmeu Srba i Hrvata u
Bosni i Hercegovini. iz prostog razloga πto

to nije potvreno. Isto tako ne beleæi da je
ameriËki ministar spoqnih poslova
Iglgberger zamrzeo MiloπeviÊa πto ovaj
nije ispunio obeÊawe koje su sklopili o
prodaji Fijat automobila. I da je ameriËki
ministar spoqnih poslova, Medlin Olbrajt,
kupila neku fabriku u Albaniji.

Kwiga je upotpuwena predgovorom
Obrada KesiÊa i Davida Bajndera, iscrpnim
predgovorom Milice KoqeviÊ, i joπ iscrp-
nijim pogovorom Dobrice ∆osiÊa. Ima i pre-
poruke za daqe Ëitawe, indeks vaænih
imena i dogaaja (40 stranica), kao i mape
gde se rat odvijao u Bosni i Hercegovini.

Svima istoriËarima ovog pogibeqnog
rata i zaintersovanim Ëitaocima ova kwiga
je veoma preporuËena. Pogotovo onima koji su
saznali o tom ratu putem tendencioznih
kwiga RiËarda Holbruka i takozvanih
izveπtaËa i naivnih politiËara koji
koriste ovaj rat u liËnu korist, kao πto je
bilo takvih i o Drugom svetskom ratu.

VodeÊi srpski pisac, Dobrica ∆osiÊ,
napisao je iscrpni pogovor kwizi, ana-
lizirajuÊi liËnosti i dogaaje koji su
uzburkali Balkan, pa i Ëitav svet. On u
zakquËku hvali KoqeviÊa ne samo kao vrlog
tumaËa engleske kwiæevnosti, naroËito
©ekspira: „U dræavnim poslovima kao
dræavnik Nikola KoqeviÊ pokazao je
vrline koje su znaËajno uticale na sudbinu
svog naroda. On je imao hrabrosti da gleda
smrti u oËi u borbi za slobodu i nacionalna
prava. On je pokazao znawe, savest i
poπtewe u ispuwavawu svojih duænosti.
KoqeviÊ je odoleo najteæoj od svih qudskih
teπkoÊa svojim tragiËnim nestankom sa ovog
sveta. Istorija, verujem, moÊi Êe da ceni
vrline, umnost i patriotska oseÊawa
Nikole KoqeviÊa kao duhovni i moralni
temeq Republike Srpske”.  

Vasa MihailoviÊ
--------------------
1  Nikola KoqeviÊ,  Creating the Republika
Srpska (York: Unwritten History, 2014), 669 str.,
Preveo Milo JelesijeviÊ, izdavaË, a stra-
nica citata prevoda na srpski su moji, naz-
naËeni su u tekstu.
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Kako se...

Затим, треба се сетити и оних људи
који су у башти београдске „Касине” пили
пиво док су прекопута њих на Теразијама
били повешани људи. То је после тумачено
пркосом, што има логике јер је и та идоло-
пoклоничка жеља за нормалношћу некакав
отпор апокалиптичном злу, али је свакако
бесмислено и често се окрене на своје
наличје. Наиме, дешава се да у ванредним
ситуацијама, што је блажа реч за озрачје
Апокaлипсе, људи усред жеље за нормал-
ношћу а имајући осећај „као да сутра не
постоји” почињу да се понашају неморално.
Тада долази до распуштања страсти диони-
зијских размера, о чему су писали неки
књижевници и психолози. 

Постоји  још један, нешто делатнији,
начин начин суочавања са апокалитичним
озрачјем, који такође има основ у жељи за
нормалношћу а то је сарказам и иронија.
Пример таквог начина суочавaња са злом
јесте позив једне београдске уметнице
људима да „допливају” до неког културног
центра на промоцију некакве књиге.
Деведестих је било доста филмова који су
били у том духу „хумора са вешала”.
Разумљив је то порив али суштински безосе-
ћајан и као такав он није излаз већ управо
представља капитулацију људскости, „удоб-
но смештање у Ад” у који се свет претвара.

Супротно томе јесте праведни гнев
као отпор насилном бесмислу око нас. Овај
начин борбе јесте делатан али суштински
повезан са злом око нас, он не представља
излаз из озрачја Апокалипсе већ његово
наличје, које често ствара још гору ситуаци-
ју зато што је рушилачког карактера. Тако је
комунизам био наличје бездушног капита-
лизма и иако се залагао за хуманост у њего-
вом систему људскост и достојанство лич-
ности је било више поништено него ли у
капитализму против којег се борио. 

У нашој ситуацији, везану за поплаве
има оних који су због гнева због поменутог
безобразног политиканства наших вла-
стодржаца презрели и саму дужност за
помоћ  ближњим и чак гневно били против
акција човекољубља јер су и њих видели као
манипулацију.

Па шта онда радити, како се супро-
ставити злу око нас и не дозволити му да
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постане зло у нама? Одговор треба тражити
баш у суштини саме Апокaлипсе. Кад је пре-
ведемо на наш језик видимо да је њено
значење Откровење. Догађаје који руше
наш свет нормалности тада схватамо као
„раздирање временско-просторне завесе”
који нам наговештавају вечност. После
потопа зла долази Сунце правде - Господ
наш Исус Христос и то је наше хришћанско
схватање Апокалипсе. Нада да ће добро
победити представља излаз из мучне ствар-
ности.  

Као што су први зраци сунца после
вишедневих киша сушили влагу и мемлу са
наших улица али и из наших душа тако ће
Христос, кад други пут дође, учинити да
нестане зло. Али, хоће ли наћи неког ко је
спреман да прими те зраке Сунца благода-
ти или ћемо и ми усахнути заједно са тим
злом? То је суштинско питање на којем
треба да се базира хришћанска делатност
па и политика, као делатно исповедање
вере и изражавање свог погледа на свет и
живот. 

„Бити спреман то је све”! Зато и за
Апокалипсу постоји припрема! Циљ те при-
преме је да будемо „сунчани људи”! Такви
људи су били и хришћански мученици који
су светлошћу у себи, јачом од сунчеве,
победили моћну империју, чак и кад су
страдали. 

Не треба да нас збуњују они који ће
да нас презиру као малоумне и наивне који
верујемо у бајке. Вера у долазећег Христа
породиће наду која ће нас учинити живим,
делатнима и победоносним и у најгорим
временима. „Знам ново Сунце се рађа” тре-
бало би да буде наша лозинка а сунчани
људи ћемо постати ако будемо радосно
клицали „да дођи, Господе Исусе - МАРАН
АТА”

Ненад Адамовић

SLAVA SRPSKIH DOBROVOQACA U KANADI
Ovogodiπwa slava Srpskih

dobrovoqaca poËela je 10. maja 2014.
godiπwim parastosom u crkvi Sabor
Svih Srpskih Svetiteqa u Misisaugi.
Dvojica sveπtenika, protojereji
stavrofori Prvoslav PuriÊ i
Mihajlo Doder sluæili su parastos.
Prilikom Ëitawe 138 imena pre-
minulih dobrovoqaca kao i wihovih
supruga, na poËetku spomenuta su
imena generala Milana NediÊa i vrha
pokreta Zbor na Ëelu sa Dimitrijem
QotiÊem.

Viπe od 50 prisutnih sa
sveÊama u rukama seÊali su se
spomenutih pokojnika. Koqivo i
pogaËa su preneti u Srpski centar gde
je prerezan slavski kolaË.
Ovogodiπwi domaÊini slave su bili
Bora DragaπeviÊ sa suprugom Dragom. 

Vrlo ukusan ruËak spremile
su  Ëlanice Kola srpskih sestara
„Kraqica Aleksandra”. Posle ruËka
domaÊin, Bora DragaπeviÊ, zahvalio
se sveπtenicima na sluæewu paras-
tosa i Ëlanicama Kola srpskih ses-
tara na posluæewu. Zatim je pojedi-
naËno imenovao prisustvo starine
Milana Bilbije (91  godinu) koji je
pored ostalih prisutnih oliËewe
vere u Gospoda i istinu dobrovo-
qaËke zakletve. Iznenada je
prethodnog dana najstariji dobrovo-
qac Miodrag BrkiÊ odveden u bol-
nicu ali je posalo svoj prilog za
slavu. Posebnu zahvalnost dobile su
dve supruge: Saπa DodiÊ za slavski
kolaË i æito i Senka Bilbija za
pogaËu i koqivo za parastos. DomaÊin
je ukratko evocirao borbe Srpskih
dobrovoqaca Ëiji je osnovni ciq bio
saËuvawe Srba od bioloπkog uniπte-
wa za vreme nemaËke okupacije. 

Zatim je Draga DragaπeviÊ
dala pregled 80 kwiga koje su opisi-
vale zasluge i ærtve Srpskih
dobrovoqaca i generala Milana
NediÊa. Imenovala je najplodnije
pisce u dijaspori koji su bili Srpski
dobrovoqci i koji su nastavili da
piπu istoriju, pesme, autobiografije
kao i religiozne kwige na srpskom
ili engleskom. Opisala je znaËaj
wihove ærtave i beskompromisne
borbe protiv komunistiËke ide-
ologije kao i `savezniËko` bombar-
dovawe Srbije 1944. kada su hiqade
nevinih izgubili æivote na zahtev
Tita.

Ovaj deo programa bio je

U Milvoki, SAD
Udruæewe srpskih dobrovoqaca

`Jadran` u Mivoki, SAD, proslavilo je
svoju slavu, Sv. VelikomuËenika
Georgija, u nedequ 18. maja. Obred
seËewa slavskog kolaËa obavio je
prota Dragan VeleuπiÊ sa domaÊini-
ma slave, u prisustvu oko 30 Ëlanova
Udruæewa i wihovih porodica.
Potom su uËesnici posluæeni
zakuskom i popodne proveli u dobrom
slavskom raspoloæewu i prijateq-
skim i porodiËnim razgvorima.

D. B.

novitet na naπim slavama.
Poverenik Iskre u Kanadi, vredna
Danica Pavlica apelovala je da se
unapredi broj pretplatnika Iskre.
Vredno je spomenuti porodicu
Orlovski, prijateqa Milana Bilbije,
koji su otiπli u Sudburi i doveli
Milana na slavu i vratili ga kuÊi
πto iznosi oko 1500 kilometara
daqine. Iz Sudburia redovno dolaze
Êerke i unuËad Mirka i Gordane
VlahoviÊ. Bila je i Êerka pokojnog
Toπe Jeremaza kao i vredna  Xin
MilovanoviÊ koja godinama vodi
raËuna o slavskim troπkovima. 

Prota Mihajlo Doder je poz-
dravio skup sa pozdravom: „Ko je s
nama? - Bog!” i zahvalio se ulozi
Srpskih dobrovoqaca koji su wega
uputili u sveπteniËki poziv. Zatim je
domaÊin proËitao pismo koji je
poslao za slavu  svim drugovima u
SAD, Evropi i Australiji kao i pismo
primqeno od Ëlanova Udruæewa
Jadran iz Milvoki, SAD, te zahvalio
svima koji su prisustvovali slavi i
parastosu. 

Na kraju je mawa grupa pevaËa
- Milan Bilbija, Bora DragaπeviÊ,
Stojan ArsenijeviÊ i Danica Pavlica
- otpevala tri dobrovoqaËke pesme:
„Ja znam svoj ciq i put svoj znam”,
„Mrtvi niste o druzi mili”, te
koraËnicu „Bejaπe jedna mala”.

U meusobnom razgovoru
seÊali smo se dana naπe mladosti,
borbi na terenu i æivote u raznim
dræavama, misleÊi na otaxbinu. Uz
pozdrav „Ako Bog da, da se vidimo
iduÊe godine” raziπli smo se posle
ovogodiπweg parastosa i slave. Za
uspomenu na danaπwe slavqe
fotograf Miro BozoviÊ snimio je
viπe slika.

B. D.



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!
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Posle `potopa` u Srbiji

КАКО СЕ ПРИПРЕМАТИ ЗА АПОКАЛИПСУ
Немам обичај да пратим временску

прогнозу. Како нисам ратар немам потребе за
тим, најгоре што ми се може десити јесте да
покиснем, а што каже наш народ - „ниси од
шећера”. После прелепих и благословених,
пролећних дана за Васкрс и Ђурђевдан, јед-
ног дана, за мене изненада, поче падати киша
и време се нагло претвоти у касну јесен.
Последњих година није необично да дође до
таквих наглих климатских промена, али ме
изненади кад ми жена рече да ће киша пада-
ти три дана. Одмах ми је у глави прострујало
подсећање да је дан Светог пророка
Јеремије, који је познат по свом плачу над
изгубљеним Јерусалимом. Вест о три дана
„јесењих киша” у сред пролећа код мене је
изазвала помисао да је реч о библијској опо-
мени. Жена још додаде да се очекују нове
поплаве, после оних које су захватиле запад-
ну Србију,  уочи Васкрса. Претрнух, нисам
знао да ли је и са поплавама случај као са
земљотресом, да је поновљени много јаче
снаге од претходног, али сам то помислио.
Нисам имао појма колико сам у праву. Србију
је задесио потоп!

Муке поплављеног народа мешале су
се са бљутавом патетиком политичара, пре
свега премијера, који се показује као најгори
политички црноберзијанац. „Неком рат неком
брат” говорила је моја бака кад је нас задеси-
ла ратна и избегличка невоља. То се сада
дешава у поплављеној, може се слободно
рећи, потопљеној Србији. Александар Вучић
обилато користи несрећу за задобијање
лаких политичких поена, који ће га учврстити
на позицији „маршала”, којег је чак цитирао,
само што није рекао Прозор него „Шабац не
сме пасти”! Ниске побуде политичара, који
користе несрећу за сликање пред новинари-
ма и давање изјава помешане су са примери-
ма искреног човекољубља и пробуђене

Јелена Георгијевна Пономарјова

У руској власти више нико нема илузија
о политичкој ситуацији у Србији

Тешко је проценити када ће се завршити
криза у Украјини, али мислим да ће после 9. маја,
односно Дана победе, та криза ићи ка своме разре-
шењу. Наиме, Запад је коначно дошао до уверења да
украјинска криза може да се реши на миран начин, а
председник Владимир Путин ће имати сусрете са
руководиоцима ОЕБС-а. Ипак, уколико се криза
настави и повећа се број жртава, Русија неће
искључити могућност коришћења других сред-
става - економских, војних, информационих,
енергетских... - каже у разговору за Данас Јелена
Георгијевна Пономарјова, докторка политичких
наука и професорка на Катедри за упоредну поли-
тикологију Московског државног института за међу-
народне односе (МГИМО).

„Ми, Руси, одавно говоримо да живимо у
условима хладног рата. Али, на терену Украјине је
дошло до његовог заоштравања”, истиче
Пономарјова. Међутим, како указује, Запад не пред-
стављају само Барак Обама и Ангела Меркел.
„Различити политички и економски кругови на
Западу у много чему подржавају Русију. Да не гово-
римо о интелектуалцима који отворено критикују
западне политичаре. Постоји званичан, али и друшт-
вени ниво. Русија покушава да користи разне начине
како би представила своје виђење ситуације у
Украјини, али и своје политике западним друштви-
ма. Када та друштва дођу до објективнијих инфор-
мација, моћи ће да утичу на западне политичаре”,
наводи Пономарјова.

Да ли ће санкције западних земаља погоди-
ти Русију? Ако хоће, у коликој мери?

— Наравно да хоће, али Русија је велика
земља са пуно ресурса и спремна је да истрпи
санкције. Ако је СР Југославија или мала Србија
могла толике године да преживи у потпуној изола-
цији и санкцијама, нема потребе онда говорити о
Русији. Имамо ваше искуство, па ћемо се борити.

Када већ спомињете Србију, како видите
однос Београда и Москве? Посебно ако се има у
виду да Србија није међу земљама које су увеле
санкције Русији.

— Ми рачунамо на то да ће Срби и даље
бити наши савезници. Али разумемо да промене у
Влади Србије могу довести до промене српске
позиције. Оно што са сигурношћу могу да кажем
јесте то да у руским властима више нико нема
илузије о политичкој ситуацији у Србији. Ако нам
се до јуче чинило да су сви Срби у потпуности
русофили, сада разумемо да власт може да има
једне, а друштво друге интересе. Схватамо да се

Србија налази између два геополитичка вектора,
Запада и Русије, те сматрам да влада у Београду не
треба да ту прави избор, већ да нађе своје место и са
једнима и са другима.

Односи Русије са Подгорицом су се погор-
шали. Црна Гора је једна од земаља које су увеле
санкције Русији. Шта се дешава?

— Односи Црне Горе и Русије санкцијама
неће бити решени. Ирационално и рационално нам
је веома тешко да прихватимо одлуку Подгорице.
Нама је то посебно болно. Али савршено нам је
јасно да садашње руководство у Подгорици не
разуме добро интересе свог друштва. Они реша-
вају сопствене интересе. Међутим, ти људи су епизо-
дисти.

Колико је Балкан битан за Русију?

— Балкан је као и увек важан регион за
Русију. Морам признати да сложене и детаљне стра-
тегије руске владе још нису разрађене, на пример у
информационој сфери, али сарадња у одређеним
правцима, попут енергетике, привреде, железнице,
наравно да постоји.

Да ли Влада Русије има у плану да разради те
стратегије?

— Мислим да има. Сам наш долазак у
Београд, отварање другог по реду научно-образов-
ног међународног програма Балкански дијалог
Фонда Горчаков, који се поклопио са посетом пред-
седника руске Думе Сергеја Јевгењевича Наришкина
Србији, који је имао сусрете са председником
Томиславом Николићем и другим званичницима...
Све су то кораци у том смеру.

Да ли мислите да су ратови на Балкану
завршени и да овај регион може да живи у миру?

— Наравно да се надам да су сви ратови на
Балкану завршени и да се никада више неће понови-
ти, али не треба да заборавимо грешке које смо
направили, и Русија и балканске земље. Постоје про-
блеми који нису решени и које треба решавати. Зато
морамо да се наоружамо снагом, стрпљењем, и да
пожелимо једни другима победе и нове хоризонте.
У том смислу, желим да честитам свим грађанима
Србије Дан победе, јер не треба да заборавимо да
смо се заједно борили против фашизма и победили,
као ни да дозволимо повампирење таквих идеоло-
гија.

Данас, 7. 5. 2014.                         Јелена Диковић
(Podvukla - Iskra) 
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саборности. Држава је показала своју немоћ,
како због саме неприпремљености тако и
због лоше организације спашавања и евакуа-
ције становништва. Али, народ је показао
вредност и да није утулио и изгубио човеч-
ност. Жив је наш народ, иако је утрнуо и од
свих недаћа убијен у појам.

Потоп који се десио у ових пар дана у
Србији није друго него слика свега шта нам
се дешава последњих двадесетак година. Та
слика је толико била снажна да нисам могао а
да не извлачим опште закључке, који се тичу
сагледавања живота. Како се људи суочавају
са ствараношћу Апокалипсе, која је око нас и
коју живимо?

Најгора је кад стварност која нас окру-
жује почне да се увлачи у нашу унутрашњост,
кад спољашњи проблеми постану „власништ-
во нашег бића”. Природно је да се људи боре
против тога на начине како знају и умеју.
Приметио сам неколико начина суочавања са
злом око себе. 

Први заправо и није суочавање већ
покушај игнорисања, жеља да се нормалан
живот настави, да буде као да се ништа није
десило. То је некакво „забијање главе у
песак”, идолопоклонички култ нормалности,
који јесте разумљив, јер човек избегава опас-
ности и има потребу за сигурношћу, али је
бесмислен а понекад и неморалан. Сећам се
једног детаља, за који сам чуо, да се догодио
почетком немачке окупације за време другог
светског рата. Неки локални начелник тра-
жио је одобрење од немачког официра да
направи весеље поводом Ђурђeвдана, а овај
се извикао над њега: „Зар је вама до весеља
кад вам је земља окупирана, кад сте остали
без државе”. 
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