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Увод
Српски народ живи у Републици Србији и у осам суседних и
околних држава. У БиХ/Републици Српској, Црној Гори,
Републици Хрватској, Републици Македонији, Републици
Словенији, Републици Албанији, Мађарској и Румунији
живи око 1,85 милиона Срба.1 Српски народ у региону тако
чини око 18% укупног броја Срба у отаџбини, региону и
дијаспори. Српски народ у региону важан је за Републику
Србију не само из политичких већ и из економских,
културних, просветних, демографских и идентитетских
разлога.
Српска нација била је уједињена у југословенској држави
(1918-1992) и то јединство јој је ускраћено на
недемократски начин. Досељеници из разних српских
земаља у региону и њихови потомци чине најмање 2,5
милиона становника данашње Србије (дакле, око половине
оних који припадају српском народу). Србија је
последицом недавних ратова постала европска држава са
највећим бројем прогнаника и избеглица. Због свих
наведених разлога питање права српског народа у региону
представља важно политичко питање. Једине две европске
државе у којима не постоји национална већина су БиХ и
Црна Гора. Управо у тим земљама број припадника српског
народа стварно или званично непрекидно опада.
1

Реч је о процени броја зато што у БиХ/Републици Српској попис није
одржан од 1991. године (очекује се да ће попис бити извршен крајем
2013), у Републици Македонији попис је прекинут прошле године, док за
недавни попис у Црној Гори постоје бројне сумње.
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Државе
са
којима
Србија
остварује
највећи
спољнотрговински суфицит и где има највећа улагања у
иностранству управо су оне у којима у највећем броју живи
српски народ (БиХ/Република Српска, Црна Гора,
Македонија...). Нове нације – Бошњаци, Црногорци,
Македонци, настоје да сопствени идентитет створе
делимично на систематској негацији идентитета Срба у
региону. Тиме је угрожен национални и културни идентитет
целокупне српске нације. Коначно, постоји у свему и етичко
питање. Ако су СР Немачка и САД биле спремне да ратују
како би 1,6 милиона Албанаца са Косова и Метохије или 1,6
милиона Словенаца или 1,8 милиона Бошњака/Муслимана
добили своје независне државе, да ли једна демократска
држава може да постоји уколико се сагласи са
асимилацијом 1,8 милиона заграничних припадника
суверене нације?
Напредни клуб прати стање политичких права српског
народа у региону од 2009. године. Ауторима Извештаја
није циљ да предлажу нова и у Европи непримењена
решења политичког статуса заграничних делова српске
нације. Предмет анализе је пре свега стање оних
политичких права која су српском народу у државама у
којима он данас живи већ призната. Током пет година
извесно је да ова права, са изузетком Румуније и
делимично Словеније и Мађарске, у свим осталим
суседним држама опадају. Посебно су алармантни
примери Црне Горе, Републике Албаније, Федерације
БиХ/Републике Српске и Републике Хрватске. Иако током
протеклих седам година настојања да буде развлашћена и
укинута Република Српска нису имала успеха, током
претходне године она су појачана и имају већу подршку од
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утицајних невладиних и појединих полузваничних кругова
из Републике Србије.
Република Србија је током протеклих пет година водила
несталну политику према српском народу у региону.
Постојала су извесна настојања Министарства за сарадњу
са дијаспором и српским народом у региону да
доношењем закона о овим питањима и усвајањем
стратегије Владе унапреди ове активности. Такође
поједине активности Кабинета председника Тадића биле су
усмерене ка Црној Гори и донеле су одређени напредак.
Ипак, треба нагласити да све ово није било последица
целовитог модерног програма, чврсте политичке
решености и систематског рада. Влада Демократске
странке је пре свега желела да умањи притисак грађана
настао напуштањем раније заједничке косовске политике
чији банкрот у Србији нико није желео ни смео да призна.
Верујемо да су појединици, какав је државни секретар у
министарству Миодраг Јакшић или саветник бившег
председника Млађан Ђорђевић у свом раду били искрени,
били су то свакако усамљени случајеви. Успостављање
нове Владе, у којој је Српска напредна странка постала
окосница, довело је до даљег опадања државне политике.
Наводна политика штедње довела је до укидања
Министарства и успостављања мање утицајне Канцеларије
за сарадњу са дијаспором и српским народом у региону.
Анимозитет према српском вођству у РС и Републици
Хрватској, био је отворен и утицао је на политику
Републике Србије. Ситни партијски и срамотни лични
интереси вођства СНС утицали су на политику према
српском народу у Црној Гори који је понижен и напуштен у
мери невиђеној од успоставе демократије у Србији.
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Изузетак представља делимично деловање премијера
Србије Ивице Дачића, пре свега према Републици
Српској/БиХ, као и деловање шефа српске дипломатије,
министра Ивана Мркића, који је дозволио да у
Дипломатској академији МСП буде успостављен и курс о
српском народу у региону.
Зато је пред вама, уважени читаоци, данас „црни“
Извештај о политичким правима српског народа у
региону. Претходних година постојала је тенденција
опадања ових права и слабљења и кварења политике
Републике Србије, али је током 2012/2013. године ова
политика значајно погоршана. Верујемо да је даље
значајније погоршање могуће само уколико Србија
престане да буде демократска држава, заузме отворено
непријатељски став према делу српске нације који живи у
региону и врати се на стандарде из времена СР Србије,
реал-социјалистичких администрација Марка Никезића и
Драже Марковића, те ауторитарних влада режима
Слободана Милошевића.
Извештаји о политичким правима српског народа у региону
биће „црни“ до успостављања модерне, европске,
слободне и родољубиве политике Србије која одговара
политици Републике Хрватске према заграничним
Хрватима или Мађарске према Мађарима у региону.
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2. Извештај о политичким правима српског
народа у Босни и Херцеговини
Босна и Херцеговина је сложена држава, Уставом
дефинисана као држава три конститутивна народа:
Бошњака, Срба и Хрвата. Она је тако, уз Србију, једна од
две независне српске државе. Велика већина, од око 1,9
милиона припадника српског народа која живи у региону
изван граница Републике Србије, живи у Републици
Српској/БиХ.2
Српском народу су оспорена конститутивна права и
прекршене су установе које су у складу са Уставом СР БиХ
из 1974. године требало да та права штите, када је 1992.
године спроведен референдум о независности Босне и
Херецеговине. Претходно су вољом бошњачког вође Алије
Изетбеговића пропали преговори у Лисабону о Уставу
државе. После троипогодишњег рата, у ком су извршени
бројни тешки злочини, Дејтонским мировним споразумом
(који садржи и Устав реформисане БиХ), српском народу је
призната конститутивност у Босни и Херцеговини, као и
ентитет у ком чини већину становништва.
2

Процењује се да у РС/БиХ живи између 1,1 и 1,4 милиона Срба. Попис
који је више пута одлаган биће одржан до краја 2013. године, предмет је
бројних манипулација и политичких злоупотреба пре свега од стране
националног покрета Бошњака/Муслимана и великих сила које имају
велики утицај у БиХ.
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БиХ отад чине два ентитета – Република Српска и
Федерација Босне и Херцеговине - федералне јединице са
елементима конфедералних односа - који су уговором
прихватили да део надлежности пренесу на заједничку
државу. Велике силе, пре свега САД и ЕУ/СР Немачка, које
су допринеле пропасти Југославије, те одузимању дела
територије Републике Србије, браниле су чак и војно
опстанак јединствене, независне Босне и Херцеговине.
Ипак, оне нису искрено наступале када је реч о Босни и
Херцеговини. Њихови сложени интереси подразумевали су
распад јединствене југословенске и тиме српске државе,
али оне нису дозволиле да њихова интервенција у
грађанском рату у БиХ доведе до потпуног пораза Војске
Републике Српске, пропасти Републике Српске и прогона
српског народа. Неповерење према муслиманском
становништву БиХ и интереси у исламском свету навели су
их да се заложе за недовршеност Босне и Херцеговине и
њених ентитета уместо за компромис и праведно решење.
Одатле настојање САД и ЕУ да пре свега преко високих
представника који долазе из држава ЕУ да у Сарајеву
представљају Уједињене нације, приграбивши велика,
вануставна
овлашћења
и
злоупотребљавајући
међународне контролне и домаће судске установе, доведу
до централизације, али и до суштинског ограничења
самосталности Босне и Херцеговине. Тако је Република
Српска током осамнаест година које су уследиле по
успостављању мира изгубила чак 68 овлашћења.
12

Свега три овлашћења укинута су у складу са Уставом БиХ
и њених ентитета. Република Српска је ускраћена за 1%
укупне територије, одузета јој је непосредна контрола над
градом Брчком, стратешки важним зато што је
представљао најужу тачку коридора који спаја источни и
западни део Републике Српске.
У Брчком је је успостављена јединица локалне самоуправе
са великим овлашћењима, под искључивим суверенитетом
БиХ, али и кондоминијумом два ентитета.3
Српски народ у Босни и Херцеговини и Републици Српској
ипак ужива политички статус и права која се не могу
поредити са статусом у некој од других држава где српски
народ живи у великом броју – пре свега мислимо на Црну
Гору, где чини око трећине становништва, Хрватску, где је
био конститутивни народ и пре стотину година чинио
четвртину становништва, или Македонију, где је пре 1941.
чинио бар четвртину становништва.
Српски народ је и поред сужавања права предвиђених
Дејтонским мировним споразумом остварио следеће
политичке установе које му омогућавају равноправност и
слободу.
3

О уставном уређењу БиХ и РС, види код Н. Адемовић, Ј. Марко, Горан
Марковић, Уставно право Босне и Херцеговине, Сарајево, 2012. године.
На основу ове „чињенице“, према којој дистрикт припада територијама
оба ентитета, САД и ЕУ тврде да РС заузима обећаних 49% територије
БиХ.
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Тако српски народ и Република Српска имају гарантовану
заступљеност у законодавној власти – Парламентарној
скупштини БиХ и Дому народа ПС БиХ. У првој је трећина
посланика бирана у РС, док у Дому народа пет од петнаест,
дакле, исти удео треба да чине Срби. За поједине одлуке
захтевана је сагласност већине припадника сваког од
народа, такође постоји и установа ентитетског гласања. У
Савету министара БиХ одређен проценат министара мора
да буде из Републике Српске, док се председавајући после
сваког циклуса бира из другог од конститутивних народа.
Слично је и у Председништву БиХ, које чине представници
три конститутивна народа и председавајући се мења на
сваких осам месеци. Проблем Председништва јесте
чињеница да хрватски народ није заштићен, пошто нема
изборну јединицу са својом већином, за разлику од Срба
који имају Републику Српску, те је тако у две прилике као
представник хрватског народа изабран члан већински
бошњачко-муслиманске партије СДП (недавно ју је
напустио) и босански патриота Жељко Комшић. Он је у
крајевима у којима већински живе Хрвати добио мали број
гласова.
Током 2012-2013. појачани су притисци на српски народ
како би уставна права Републике Српске била умањена и
што је више могуће ограничена. Исход локалних избора на
којима је владајући СНСД остварио слабије резултате него у
ранијим приликама (пре свега кад је реч о изборима за
14

начелнике општина), подстакао је почетак снажне кампање
која је имала четири најважнија правца.
Први и најважнији притисак оствариван је из
иностранства. Републици Српској је због кризе у
Федерацији БиХ оспорен приступ кредитима ММФ и
Светске банке.4 У очекивању избора 2014. у условима
штедње, кризе и унутрашњих тешкоћа, од БиХ је захтевано
спровођење пресуде Суда у Стразбуру по тужби СејдићФиници. У овој тужби су двојица грађана БиХ, по
националности Ром/Циганин и Јеврејин, захтевала да
припадницима њихових народа буде омогућено
кандидовање на изборима за Председнитво БиХ.
Република Српска је прихватила ову препоруку, али је
захтевала да, као и у случају избора за друге установе, у
њеним границама буде изборна јединица за избор једног
члана Председништва. Оваква понуда је одбијена зато што
од самог почетка није реч о равноправности грађана, већ о
жељи бошњачко-муслиманских политичара да помоћу
гласова припадника свог народа, који је најбројнији у БиХ,
изаберу присталице међу националним мањинама и у
Председништву маргнализују српски и хрватски народ.
Србофобија дела босанскохерцеговачких Хрвата и други
обзири политике Републике Хрватске спречили су хрватски
народ да у овом случају стане на ефикасан начин у заштиту
4

MMF-ov rok istekao: BiH nad ekonomskom provalijom, 2.4.2013,
http://www.6yka.com/novost/36257/mmf-ov-rok-istekao-bih-nadekonomskom-provalijom
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својих права. Питање спровођења пресуде по тужби
Сејдић-Финци тумачене тако да умањи права и онемогући
равоправност српског народа постало је изговор за
заустављање напретка БиХ на путу укључивања у ЕУ.
Немачка политичарка Дорис Пак је чак затражила да БиХ
буде избачена из Савета Европе.5
Други елемент притиска било је стварање масовног
бошњачко-муслиманског покрета, предвођеног савезом
грађанских група под називом „1. март“6. Циљ
организације „1. март“ јесте рушење уставног поретка
БиХ. Један од метода су масовне демонстрације чији је
циљ вршење притиска на установе како би омогућиле
„бољу, мање корумпирану и функционалнију власт“, али
пре свега тако што би се умањила или укинула овлашћења
Републике Српске.
5

Doris Pak traži suspenziju BiH u Savetu Evrope, Danas, 25.5.2013,
http://www.danas.rs/danasrs/svet/globus/doris_pak_trazi_suspenziju_bosn
e_u_savetu_evrope.12.html?news_id=261207 ; Занимљиво је да такав
предлог није дала кад је реч о државама које крше људска права
грађана каква је Азербејџан. Такође, у Великој Британији шеф државе
мора бити и поглавар цркве, а премијер мора бити припадник
Англиканске цркве... Пристрасне аустријске новине, а такав је случај и са
медијима других пробођшњачких европских држава, чак су тврдиле да
су у БиХ дискриминисани припадници мањинских заједница, што није
било тачно када је реч о било којој другој установи изузев
председништва. Bosnien-Herzegowina droht vergessen zu warden, Die
Presse, 21.6.2013,
http://diepresse.com/home/politik/eu/1421659/BosnienHerzegowina-drohtvergessen-zu-werden?from=suche.intern.portal
6
Названом по датуму када је 1992. спроведен референдум о
независности БиХ који је српски народ бојкотовао.
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Један од циљева организације „1.март“ јесте
мобилизација бошњачко-муслиманских и хрватских
бирача избеглих из Републике Српске да на изборима
гласају за једну листу и тако прегласавањем у
Парламентарној скупштини БиХ омогуће укидање
„ентитетског“ гласања. Друга акција је у вези са
успостављањем јединственог матичног броја грађана за
целу БиХ.7 У помоћ су им у тој активности притекли и
представници власти у Федерацији БиХ који су у једном
тренутку престали да издају нове матичне бројеве
новорођеним грађанима овог ентитета.8

7

Јавност великих чланица ЕУ, пре свега СР Немачке и Француске
пружила је велику подршку протестима. Занимљиво је да је дописник
француског Иманитеа чак назвао дејтонске установе
„пакленим“.Нетачно је тврдио и да припадници свих народа у читавој
БиХ протестују у прилог увођењу јединственог матичног броја. JeanArnault Dérens, La Bosnie à l’heure du réveil citoyen ?, L’Humanité, le 12 Juin
2013, http://www.humanite.fr/monde/la-bosnie-l-heure-du-reveil-citoyen543573
8
У овој политичкој интриги угрожени су били животи неколико беба.
Тако је средином јуна 2013. јављено о смрти тромесечне бебе Берине
Хамидовић. Она је упркос озбиљној болести тек после одлагања некако
пребачена у Београд. Сведочанство оца Берине Хамидовић указује на
озбиљне опструкције потекле пре свега од Владе ФБиХ. Након што
операција у Сарајеву није успела, пребациваеа бебе у Београд није било
могуће због тога што није имала ЈМБГ. Први покушај преласка границе уз
некакав споразум са граничним установама није био могућ пошто
граничну полицију БиХ нико званично није обавестио о томе, иако се на
граници нашло санитетско возило са бебом. Онда су родитељи добили
одређену потврду од Министарства за цивилне послове, али је полиција
тврдила да не може да им изда било какву потврду. Коначно су (мада
ово није јасно на онову чланка) пристали да усмено интервенишу на
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У масовним демонстрацијама уз помоћ бошњачкомуслиманских медија и дела државних установа
Федерације БиХ дошло је до краткотрајне блокаде рада
Парламентарне скупштине БиХ и угрожавања слободе
одлучивања, демократских права и безбедности
посланика, пре свих политичких представника српског
народа. Емир Шуљагић, адвокат и вођа покрета „1. март“, у
више је прилика наступао са радикалних позиција,
позивајући на укидање Републике Српске. После
емитовања једне емисије на програму РТРС-а, покрет
„1.март“ пријавио је ауторе емисије полицијској установи
БиХ СИПА. Иако је удружење новинара са седиштем у
Сарајеву означило емисију као професионално израђену,
новинари су позвани на разговор у просторије СИПА.
Трећи правац јесте притисак са циљем ограничавања
аутономије Републике Српске из Републике Србије. У
овом настојању раније је активан био онај део невладиних
организација из Београда који је под утицајем и
ефективном контролом САД и ЕУ.

граници. Када је беба коначно стигла у Београд, кантон у коме је са
родитељима живела одбио је да изврши законску обавезу и плати
лечење под изговором да нема новца (реч је била о суми од 100.000
динара). Родитељима, иначе незапосленим, коначно је приватно,
саветом, помогла извесна правница из стране државе (Републике
Србије). Preminula je Berina Hamidović, beba bez matičnog broja, VIJESTI,
16.6.2013, http://www.klix.ba/vijesti/bih/preminula-je-berina-hamidovicbeba-bez-maticnog-broja/130616012

18

Такође, активна је била и екстремистичка политичка
организација под називом ЛДП. После избора 2012, у
Србији је дошло до промене Владе.
Окосницу нове власти чини СНС, странка настала из бивше
СРС. Ова странка је традиционално супротстављена
владајућој СНСД у Републици Српској. СРС је вишеструко
поражен и коначно маргинализован у Републици Српској,
сличне прилике су и са СНС-ом. СНСД је у неколико
изборних циклуса помогао ДС-у у кампањама против СРС и
СНС. Председник РС Милорад Додик је учествовао у
кампањи ДС 2012. године. Поред мотива личне освете и
партијског интереса, вође СНС - председника Србије
Томислава Николића и потпредседника Владе Александра
Вучића – без много сумњи мотивисао је и интерес
приближавања СР Немачкој и САД, као и елиминисање
националног центра моћи који би могао да привуче разне
политичке опозиционаре и друге незадовољнике у Србији.
Током протеклих годину дана било је много неспоразума у
односима Београда и Бањалуке. После првог састанка
двојице председника није уприличена уобичајена
заједника конференција за новинаре.9 Томислав Николић је
у интервјуу датом Федералној телевизији изјавио да су
Срби из БиХ за њега „Босанци“.

9

Prvi zvanični susret Nikolića i Dodika, Kurir, 8.8.2012, http://www.kuririnfo.rs/prvi-zvanicni-susret-nikolica-i-dodika-clanak-357141
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Упркос томе што су позвани на консултације у вези са
односом Србије према Бриселском споразуму, власт
Србије није прихватила нити један од савета
представника Републике Српске, али их је изложила
медијској пажњи и компромитацији.
Томислав Николић је крајем јуна 2013. посетио Требиње,
чији градоначелник је један од најистакнутијих
опозиционара Владе у Бањалуци. Том приликом је наводно
договорен састанак са епископом захумско-херцеговачким
Григоријем. Епископ, међутим, није дочекао Николића,
после чега је Кабинет председника Србије издао једно
саопштење. У свом говору Николић ниједном није
споменуо Републику Српску, а тврдио је чак да Србија није
матица тамошњем српском народу. Неопходно је
споменути и деловање опскурних група које су
посредством појединих новина у јавности Србије водиле
кампању против Милорада Додика и Владе СНСД-а због
наводне корупције. Занимљиво је да дневни лист „Курир“,
који је био једна од окосница ове кампање, истовремено
слови за медиј изузетно привржен Српској наредној
странци.
Коначно, четврти пут притиска јесте инсистирање на
измени Дејтонског споразума и претварању дела
имовине ентитета у имовину Босне и Херцеговине. Тако је
заменик помоћника државног секретара САД Филип Рикер
критиковао вођство Републике Српске зато што спречава
20

спровођење споразума о имовини. Наравно, споразумом
који Српска треба да прихвати предлаже се проширење
надлежности и имовинских права БиХ у односу на
Дејтонски споразум. Посебну улогу у свему има Савет за
спровођење мира, установа коју не предвиђа Дејтонски
споразум и у коју нису укључене Србија и Хрватска потписнице овог споразума - али јесте Република Турска,
која није ни учествовала у овим преговорима. Савет за
спровођење мира је маја 2013. издао коминике у којима су
формулисани захтеви према БиХ и Републици Српској.
Један од захтева - да буде прекинута изградња цркве поред
Сребренице - изазвао је противљење Руске Федерације,
чији је представник начелно одбацио мешање савета у
верска питања. Коминикеом савета је осуђен и модел
решавања кризе јединственог матичног броја грађана од
стране Републике Српске и Дистрикта Брчко.10 Дакле, може
се закључити да је боље не издавати бебама документа до
усвајања договора прихватљивог само једној страни, која
своје интересе није у стању да наметне, а да не прекрши
важећи Устав БиХ.

10

Dodik: Savetom za primenu mira bi da kontrololiše RS, Večernje novosti, 25.5. 2013,
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:435524-Dodik-Savetom-zaprimenu-mira-bi-da-kontrololise-RS
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После прихватања Бриселског споразума, поједини
представици невладиних организација у Србији најавили су
да после тога долази на ред стварање „функционалне
Босне и Херцеговине“, подразумевајући под тиме стварање
централизоване државе и обесправљивање српског
народа.11 По свој прилици, отварање статуса АП Војводине
и ревизије Устава Србије биће, уколико буде потребно,
инструмент којим би званични Београд био принуђен да у
овом процесу не прави сметње и пружи помоћ. У кампањи
за ЈМБГ на нивоу читаве Босне и Херцеговине, учествовали
су и председник ЛДП, посланик у Народној скупштини
Србије, Чедомир Јовановић, и глумци Никола Којо,
Бранислав Трифуновић и Бранислав Лечић.
Притисак из ЕУ и САД је у неким случајевима чак водио ка
подстицању становништва на рушење Дејтонског устава.
Посебно је, међу бројним изјавама званичника ЕУ о „праву
народа на побуну“ и „зрелости грађана“, важна изјава
Педија Ешдауна. Овај бивши високи представник УН за БиХ,
познат по пристрасности и ауторитарности, подржао је
право народа на побуну, поредећи БиХ (која има
институције изабране на слободним, демократским
изборима) са арапским државама (у којима су пре
„Арапског пролећа“ владали ауторитарни режими).

11

Nakon Kosova, na redu je BiH, http://www.dw.de/nakon-kosova-na-reduje-bih/a-16766467
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Иако је у својој изјави углавном говорио о борби против
бирокатије и напредовању ка Европској унији, Ешдаун ипак
није оставио сумњу да неуспех унитаризације БиХ
подразумева остварење планова Караџића и Младића и
стварање „мале изоловане бошњачке творевине у срцу
БиХ“.12 Овакве тврдње не само да нису тачне – пошто се
повластице које Србија даје Србима из БиХ односе и на све
грађане ове државе (а вероватно је исти случај и са
повластицама које даје Република Хрватска) - него је и сам
покушај да политичка права једне нације и једног ентитета
(аутономне територије или федералне јединице) буду
поистовећена са бирократизацијом већ виђен у деловању
разних европских тоталитарних режима у прошлости.13
Треба напоменути да је Република Српска успела да се
одупре настојањима да њена аутономија буде
ограничена.

12

Ešdaun Bosance pozvao nа pobunu, 3.7.2013,
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=07&dd=03&nav
_category=167&nav_id=728855 .
13
Рецимо, антисемитски политичари и идеолози су у прошлости често
ширили своја уверења и критиковали банке и зеленаше,
подразумевајући да су Јевреји наводно народ који је у највећој мери
укључен у банкарске и кредитне активности, те је за велики део њихових
присталица и становништва коме су се обраћали Јеврејин био исто што и
зеленаш.
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Тако је, после локалних избора, у тренутку када је СДП
Златка Лагумџије био пред избацивањем из владајуће
шесторне коалиције на нивоу БиХ,14 СНСД прихватио
споразум са њим (свакако и свестан да неодлучност
хрватских странака води ка новим изборима који нису
одговарали ни владајућој странци у РС). Тај споразум, који
је СДП-у пружао још годину дана опстанка на власти, након
великог пораза на локалним изборима, али га је и
онемогућио да води дотадашњу политику унитаризације
ФБиХ и БиХ, критикован је оштро у оба ентитета.15
Споразум који су СНСД и СДП постигле крајем октобра
2012. године садржао је, међутим, елементе који су од
виталног интереса за очување статуса Републике Српске.16
14

Dodik: Imamo većinu da smenimo Lagumdžiju, Kurir, 17.8.2012,

http://www.kurir-info.rs/dodik-imamo-vecinu-da-smenimo-lagumdzijuclanak-370580 . Као шеф дипломатије БиХ, Лагумџија је подржао наступ
члана Председништва БиХ Бакира Изетбеговића који је у Уједињеним
нацијама говорио о рату у Сирији на основу програма који није
усаглашен у Председништву или Савету министара БиХ. Govorom pred UN
Izetbegović vređao Srpsku, Kurir, 28.9.2012, http://www.kuririnfo.rs/govorom-pred-un-izetbegovic-vredao-srpsku-clanak-434480
Dodik: Smena Lagumdžije u drugom krugu, Kurir, 4.10.2012,
http://www.kurir-info.rs/dodik-smena-lagumdzije-u-drugom-krugu-clanak443271
15

Златку Лагумџији је приликом објашњавања овог споразума чак и
позлило у студију Федералне телевизије.
16

Pao dogovor Dodika i Lagumdžije, Kurir, 1.11.2012, http://www.kurir-

info.rs/pao-dogovor-dodika-i-lagumdzije-clanak-488481
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Договорено је и да се промени Закона о државним
службеницима, измењен је принцип именовања тужилаца,
укидање главног центра за бројање гласова и увођење
затворених изборних листа, као и подела прихода од
електропреноса БиХ између ентитета.17
Из Бањалуке је стигао и предлог за демилитаризацију
БиХ.18 Званична Српска указивала је на чињеницу да у БиХ
раде двадесет и две хиљаде чиновника, колико није
запошљавала ни бивша СФР Југославија.19
САД и део ЕУ развили су чудновату аргументацију критике
Републике Српске. У годинама када је Република Србија
представљена као једина држава у Европи која представља
изузетак и за коју не важи Хелсиншки завршни акт о
неповредивости граница и када је у току настојање САД и
ЕУ да присиле Србију да се одрекне утицаја на Северу
Косова, Влада Републике Српске је оптужена да предлаже

17

Pao dogovor Dodika i Lagumdžije, Kurir, 1.11.2012, http://www.kuririnfo.rs/pao-dogovor-dodika-i-lagumdzije-clanak-488481 .
18
Dodik: Ukinuti oružane snage BiH, Kurir, 8.10.2012, http://www.kuririnfo.rs/dodik-uputio-inicijativu-za-ukidanje-oruzanih-snaga-bih-clanak449449
19
Meni je problem BiH, ona drži carinsku politiku, Kurir, 23.9.2012,
http://www.kurir-info.rs/meni-je-problem-bih-ona-drzi-carinsku-politikuclanak-424484
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поделу Косова како би тај преседан искористила за
отцепљење од Босне и Херцеговине.20
Представницима ЕУ и САД ипак није сметало ни насиље
које је употребљавано као претња српском народу и
његовим политичким првацима. Ратни командант
муслиманско-бошњачке војске Сефер Халиловић је тако
јавно претио смрћу Милораду Додику.21 Злочин је, према
тумачењима британских, америчких, немачких и
аустријских политичара и дипломата, залагати се за поделу
Босне и Херцеговине, али не и за укидање Дејтонског
устава, Републике Српске или убијање српских државника.
Тако је британски амбасадор Нејџел Кејси негде у ово
време изјавио: „Никада нисам чуо да и једна озбиљна
странка изван Српске заговара распад БиХ и не видим
никакву могућност да такво нешто буде договорено“,
позивајући Додика да „размисли о свом понашању“.22

20

Standard: Dodik deli Kosovo da otcepi Srpsku, Kurir, 28.9.2012,
http://www.kurir-info.rs/standard-dodik-deli-kosovo-da-otcepi-srpskuclanak-432964
21
Ako nas bude naljutio (Dodik), mi ćemo sa njim završiti po kratkom
postupku. Halilović javno pretio Dodiku i Srpskoj, Kurir, 10.11.2012,
http://www.kurir-info.rs/halilovic-javno-pretio-dodiku-i-srpskoj-clanak504146
22
Britanski ambasador: Dodik da razmisli o ponašanju, Kurir, 23.11.2012,
http://www.kurir-info.rs/kejsi-bih-se-nece-raspasti-dodik-da-razmisli-oponasanju-clanak-524197
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У априлу 2013. амерички амбасадор Патрик Мун изјавио је
да су разговори са Додиком фрустрирајући, оптужујући га
за обмањивање.23 24
Схватање појединих немачких, француских, британских и
америчких новинара и политичара подразумева да Срби
имају право само на мултиетничку културу, док је
афирмација других култура готово по правилу
прихватљива и када је ексклузивно национална.
23

Mun: Bez sastanka sa Dodikom, frustrira me, Kurir, 23.4.2013,
http://www.kurir-info.rs/mun-bez-sastanka-sa-dodikom-frustrira-me-clanak758629 ; Dodik: Susreti s ambasadorom SAD frustrirajući, ali nužni, Kurir,
23.4.2013, http://www.kurir-info.rs/dodik-susreti-s-ambasadorom-sadfrustrirajuci-ali-nuzni-clanak-759241
24
Америчке дипломате не крију да у Југо-источној Европи нису спремни
да прихвате право на самоопредељење искључиво кад су у питању
српски народ и Република Српска. О томе је било речи приликом
недавне посете групе студената са Нортистерн универзитета у Бостону
(Northeastern University, Boston) америчким дипломатама у Сарајеву.
Такође, изричито су објаснили студентима да Устав БиХ виде само као
"ратни споразум", а демократске установе и изборе не сматрају таквим
све док Босна и Херцеговина буде вођена споразумом шест странака
које "штите своје, а не интересе грађана". Дипломате су радозналим и
индискретним студентима објасниле да ЕУ очекује да Босна и
Херцеговина "има једног представника и једну политику". То наравно
значи да на целом простору БиХ треба да влада
Бошњачко/Муслимански народ који је већински. Тако нешто захваљујући пре свега интервенцијама САД и ЕУ - својим
надлежностима не управља ни Република Српска (у којој српски народ
чини око 90% становништва), пошто је инсталиран Дом народа у
Народној скупштини РС и сличне установе посвећене заштити
консензуалне демократије. Коначно, тако нешто за САД и ЕЗ/ЕУ није
било прихватљиво ни у СФР Југославији, СР Југославији или Србији (са
Косовом), несумњиво управо зато што је српски народ чинио већину
становништва ових држава.
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Тако је новинар „Фигара“, пишући о пројекту Андрићграда
у Вишеграду, поставио питање зашто уз цркву није
изграђена и џамија, занемарујући при том да у овом
новоизграђеном граду постоје и грађевине које
симболизују исламско и османско наслеђе.25
Током 2012. године на делу је била систематска
криминализација председника Републике Српске и њене
Владе. У демократским земљама природно је да је јавност
осетљива и заинтересована за криминал, злоупотребе и
корупцију власти. У државама у транзицији, ове појаве су
честе, можда и свеприсутне. Иако то није тема овог
извештаја, несумњиво је такав случај и у Републици
Српској. Међутим, судећи према анализи садржаја медија
који су о томе писали, јасно је да се део критика власти РС
значајно разликује од критика других влада држава у
транзицији. Поред сасвим природне и очекиване критике
опозиције и независних аналитичара, у питању је деловање
најмање три спољна центра моћи (сви се налазе изван
ентитета), који су имали интерес да на овај начин ослабе и
државност Републике Српске. Први центар моћи је
„међународни“. Већ у неколико наврата током протеклих
година страни протектори покретали су питање криминала
у врху власти Републике Српске.
25

Camille Bordenet, Andricgrad, folie aux relents nationalistes signée Emir
KusturicaLe Monde, 11.7.2012,
http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/07/11/andricgrad-nouvellefolie-aux-relents-nationalistes-signee-emirkusturica_1732400_3214.html?xtmc=srpska&xtcr=11
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То раније, у случају Милорада Додика и његове странке,
нису чинили, али од времена када су 2007. и 2008.
забележили неколико успеха и оспорили даљу неуставну
централизацију, било је покушаја разних централних
установа да их тако компромитују. Ова настојања су
касније утихнула, посебно пошто је Додик однео победу на
изборима 2010. године. Други центар из кога долазе
кампање налази се у Србији. Непрекидно деловање
аутошовинистичких невладиних организација и појединаца
које неки називају „Друга Србија“, сада прате сличне
активности дела владајуће коалиције у Србији. Анимозитет
између СНСД и СРС/СНС добио је израз у званичној
политици Србије. Постоје недоказане индиције26 да иза
појединих медијских напада на РС стоје јавне личности
повезане са политичарима из СНС са безбедносним
искуством. Трећи центар моћи, заинтересован за јавну
криминализацију
Владе РС, налази се у вођству
муслиманског/бошњачког националног покрета у Сарајеву.
Све ово посебно је добило на значају после општинских
избора, од октобра 2012, који су протумачени као пораз
владајућег СНСД-а.

26

Руска агенција Рекс донела је вест о стварању центра у Београду чији
би циљ било рушење Владе РС. Руска агенција: У Београду формирају
центар за рушење Додика због наводне корупције, 3.3.2013,
http://www.in4s.net/index.php/akcenat/spektar/34816-ruska-agencija-ubeogradu-formiraju-centar-za-ruenje-dodika-zbog-navodne-korupcije
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Овог пута претпостављени, највероватнији налогодавци
нису наступали отворено. Штавише, у време најјаче
кампање – дакле, у септембру и децембру 2012, те јануару
и мају 2013 – увек су деловали појединци, групе и медији
који наизглед нису повезани са званичним центрима моћи
у Србији, БиХ или ЕУ. У сва три наврата извесно је да циљ
није било задовољење правде и борба против корупције,
пошто се показало да наводи нису били тачни27 или да је
кампања убрзо прекинута. На основу анализе медијских
садржаја, претпостављамо да је реч о три групе питања:
прва се односе на кампању у вези са злоупотребама
приликом приватизације, лошим управљањем ради
стицања користи, итд. Мотив је по свему судећи било
настојање да СНСД буде ослабљен пред октобарске изборе
2012.28 Други круг напада подстакло је држање Милорада
Додика после хапшења српског богаташа и Милошевићевог
тајкуна, Мирослава Мишковића. Додик је похвално
говорио о ухапшеном милијардеру, што је према писању
појединих медија изазвало љутњу првог човека владајуће
коалиције у Србији, Александра Вучића.

27

Incko razotkrio Margetića: Protiv Dodika nema istrage, Kurir, 26.11.2012,
http://www.kurir-info.rs/incko-razotkrio-margetica-protiv-dodika-nemaistrage-clanak-527817
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Вучић је том приликом наводно незванично рекао да му је
важна Српска, а не Додик, али појачани напади који су
уследили јасно говоре у прилог тврдњи да је реч о
својеврсном одговору на Додикову изјаву.29 Коначно, уочи
решавања статуса Северног Косова, дебате о Хашком
трибуналу пред УН и протеста око јединственог матичног
броја, кампања је поново покренута.30 Силина критика, као
и раније деловање Домагоја Маргетића и Дарка
Трифуновића, наводе на помисао да овде није реч само о
жељи споменутих да буду сузбијени криминал и корупција.

29

Podneta krivična prijava protiv Dodika zbog pranja para...,
Kurir, 30.1.2013, http://www.kurir-info.rs/podneta-krivicna-prijava-protivdodika-zbog-pranja-para-clanak-627563
ČAROBNJAK: Dodik za četiri godine inkasirao 8 miliona evra!, Kurir,
31.1.2013, http://www.kurir-info.rs/carobnjak-dodik-za-cetiri-godineinkasirao-8-miliona-evra-clanak-627963 ; Odgovor Dodiku: Ne boj se, i zatvor
je za ljude, Kurir, 23.1.2013, http://www.kurir-info.rs/odgovor-dodiku-neboj-se-i-zatvor-je-za-ljude-clanak-615665
30
Bosić: Dodik prljavim novcem iz Srbije kupovao vile!, Kurir, 8.3.2013,
http://www.kurir-info.rs/bosic-dodik-prljavim-novcem-iz-srbije-kupovao-vileclanak-685005; DODIKOV RATNI PUT: Preprodavao naftu u RS preko
Temišvara!, Kurir, 21.5.2013, http://www.kurir-info.rs/dodikov-ratni-putpreprodavao-naftu-u-rs-preko-temisvara-clanak-801239 ; Aleksandar
Simović: Dodik sa Šiptarom švercovao cigarete!, Kurir, 7.5.2013,
http://www.kurir-info.rs/aleksandar-simovic-dodik-sa-siptarom-svercovaocigarete-clanak-776727 (У овој изјави је попут Додика оптужен и бивши
премијер, мучки убијени Зоран Ђинђић; нисмо наишли на негативну
реакцију дела невладиног сектора у Србији који је претходних година
тврдио да ексклузивно штити лик и дело убијеног српског реформатора).
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Посебно је занимљива жестина хрватског држављанина
Домагоја Маргетића који на свом Фејсбук-профилу јасно
указује на то да је његов однос према Додику изузетно
личан.31 Слична је и његова порука народу Српске да ће
боље сачувати ентитет уколико смене Додика. Дарко
Трифуновић је пак некада сарађивао са властима РС, а та се
сарадња изгледа завршила на његово огорчено
незадовољство.
Политика Републике Србије према Републици Српској/БиХ
остала је недоречена и противречна. Иако су односи
захладнели, а медијски напад из провладиних медија
надјачао раније грдње аутошовиниста, ЛДП-оваца и
следбеника тзв. Друге Србије, званични Београд је у
неколико прилика исказао наклоност према Републици
Српској. Посебно је у томе предњачио премијер Србије
Ивица Дачић који је посетио Бањалуку у неколико наврата,
између осталог, и уочи избора.
31

„Taj Dodik, osim što je kriminalac je obicna hulja i pizda. Dva puta sam ga
pozvao na javno sučeljavanje i dva puta mu došao u Banja Luku s dokazima o
njegovom kriminalu. Svaki put se taj kriminalni štakor sakrio u svoju rupu. Ali,
čim odem iz Banja Luke, Dodik pušta svoje medijske ljigavce i hijene da za
njega odrađuju prljavi posao. Samo je previdio jedno: ja ne odustajem dok
neku temu ne odradim do kraja. U ovom slučaju kraj ove teme biti će vijest o
hapšenju Milorada Dodika. Tolikо!“
https://www.facebook.com/domagoj.margetic/posts/4948478187274
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Такође, Србија је остала привржена заједничком пројекту
Андрићевог института и Андрићграда. Ипак, званична
Србија остала је равнодушна пред тешкоћама и
изазовима са којима се суочавала Република Српска. Не
само да није помогла Бањалуци у многобројним кризама и
после отворених настојања појединих европских држава да
оспоре уставни положај ентитета, већ није реаговала ни
када је питање права Републике Српске отворено у српској
јавности (око предлога да ревизија Дејтона буде
регулисана притисцима на Србију, слично оним извршеним
око Бриселског споразума, кампањи за јединствени
матични број грађана у читавој БиХ и Србији...). Добар
пример је долазак Бакира Изетбеговића, члана
Председништва БиХ, у Београд. Изетбеговић је тврдио да
РС није друга српска држава. При том, нико од домаћина
му није скренуо пажњу да је Босна и Херцеговина друга
српска држава пошто су словом Дејтонског устава поред
Бошњака/Муслимана и Хрвата, Срби тамо такође
конститутивни народ. Изетбеговић је поред тога, упркос
политици БиХ, тврдио да је Србија изгубила Косово и
Метохију, као и да Република Српска није држава.32
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Мада је извесно да федералне и конфедералне јединице неке
сложене државе јесу државе. Izetbegović: Srbija izgubila Kosovo, a
Srpska nije država, 11. april 2013, ww.rtvbn.com/news/izetbegovicsrbija-izgubila-kosovo-a-srpska-nije-drzava-video/
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У Београду је 14. фебруара 2013. организовано Jавно
слушање о политичким правима српског народа у
региону. Овај скуп је део традиције, коју је, кад је реч о
политици према српском народу у региону, званична
Србија установила за време Тадићевих мандата на челу
републике. Наиме, најављено као скуп највиших
представника званичне Србије и политичких представника
српског народа у региону, ово слушање је организовано
тако што је највиши представник Србије био министар
просвете и науке Жарко Обрадовић, док су из региона
дошли многобројни представници сасвим различитих
установа и организација. На том скупу су промоцију имали
Република Српска и њен председник, али је, уопште
гледано, скуп промашио циљ. Процењујемо да је реч била
о маневру и вентилу за умањивање и релативизовање
незадовољства.33
Председник Србије је током прве године мандата у две
прилике посетио Републику Српску. У Бањалуку је
допутовао 26. децембра 2012. године и средином јуна
2013, када је посетио Требиње. Николић је приликом прве
посете, учествујући на састанку Савета за сарадњу Србије и
Српске, чак изјавио да, кад је реч о међусобним односима,
до тог часа није учињено онолико колико се говорило.
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ЈАВНО СЛУШАЊЕ О ПРАВИМА СРПСКОГ НАРОДА У
РЕГИОНУ, http://www.dijaspora.gov.rs/javno-slusanje-o-pravimasrpskog-naroda-u-regionu/
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Ипак, прилике нису значајније промењене после ове
посете, кад је реч о ванцаринским баријерама извоза РС у
Србију. Занимљиво, али на критике из Сарајева да је
председник Србије требало да прво посети овај град (у
који, узгред речено, није позван), одговорио је шеф српске
дипломатије Иван Мркић, рекавши турској агенцији
„Анадолија“ да у Београду нико „не размишља нити
поставља као могућност успоставу независности Републике
Српске“.34
Политичка права српског народа у БиХ/Републици Српској
су током 2012/2013. године углавном стагнирала. Изузетак
представља споразум који су странке из РС које чине
владајућу коалицију у БиХ постигле са СДП-ом Златка
Лагумџије. Овим споразумом је требало да поједине
функције државе БиХ буду уређене нешто другачије него
што је предвиђено неформалном агендом унитаризације
ове државе. Наравно, овај споразум био је тактички потез
СДП и СББ како би очували моћ до предстојећих избора на
којима ће наступити на ранијим политичким позицијама.
Република Српска је током 2012-2013. године успела да се
одупре снажним притисцима да се одрекне права која делу
српске нације који живи у овом ентитету припадају баш као
и свим осталим модерним европским народима. Током
претходних пет година (2008-2013), откако Напредни клуб
34

Слободан Дурмановић, Николић у Бањалуци - хоће ли Томина жртва
бити већа од Тадићеве, 27.12.2012, http://www.nspm.rs/komentardana/saradnja-rs-i-srbije-uzaludna-obecanja-q.html
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прати статус политичких права српског народа у региону,
никада притисци на Републику Српску нису били овако
снажни и у овој мери усклађени из најмање три центра
моћи у БиХ и иностранству. Током претходних пет година
политика званичне Србије није била дугорочна,
промишљена и мотивисана интересима који приличе
једној модерној европској држави и нацији. За време
председничких мандата Бориса Тадића, Република Српска
била је препозната првенствено као полуга за јачање
личног и страначког престижа председника и његове
странке. Иако су одржавали присне односе са властима РС,
Тадић и његове владе нису продубили нити проширили
међусобне односе, а у кључним тренуцима су
претпостављали односе са ЕУ или односе у региону
интересима специјалних веза. (Добар пример је срамотно
потписивање Истанбулске декларације противно уставним
правилима БиХ.) Влада настала после доласка Томислава
Николића на чело Републике Србије показала је током прве
године слабији успех у развијању односа са РС и
одржавању специјалних веза. Страначки интереси и
политичка нетрпељивост, као и ускогрудо и популистичко
схватање националне политике довели су до тога да
званична Србија остави утисак да нема јединствену
политику о Републици Српској.35
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СРС/СНС је у прошлости одликовао популистички екстремизам који је
тешко уназадио напоре Србије да заштити права српске нације и
истовремено се модернизује. Донета уочи избора 2012, а данас још увек
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Кампања у провладиним медијима у Србији није усмерена
само против Милорада Додика и СНСД-а и као таква нема
премца у односу на кампању Милошевићевог режима
против власти Републике Српске из 1994. и 1995. године.
Посебно је проблематично релативизовање сваке политике
према Бањалуци (случај инвестиција, заједничких пројеката
- као што је Андрићград, и парламентарних иницијатива каква је Јавно слушање о политичким правима српског
важећа друга тачка Програма СНС, предвиђа уједињење Србије и
Српске. Ипак, програм који је Влада (чија је СНС окосница) спроводила
током 2012. и 2013. заостаје за политиком претходних влада, а да не
говоримо о програмским начелима ове странке. У програму под
насловом Визија напредне Србије стоји: „2. Србија, као држава српског
народа и свих њених грађана, имаће обавезу да помаже припадницима
српског народа који живе ван њених граница, а посебно на подручју
бивше Југославије. Борба за право на живот, сопствену имовину и
повратак на своја огњишта Срба избеглих из Републике Српске Крајине и
Хрватске биће једно од основних опредељења српских напредњака.
Истовремено, политичко приближавање и економско јединство са
Републиком Српском, представља реалну политику која ће у
будућности, мирним путем и поштовањем воље народа, створити
услове за формирање заједничке или јединствене државе српског
народа и свих осталих грађана који живе на територији Србије и
Републике Српске. Србија ће, као матична држава српског народа,
помагати представницима српског народа у Црној Гори да се изборе за
остварење основних националних права и слобода, очување традиције и
културе, а посебно ће створити услове да остваре просперитетну
будућност. Српска држава у претходном периоду није водила рачуна о
својој дијаспори, зато ће српски напредњаци учинити све да се нашим
људима који живе у иностранству омогући да утичу на збивања у
отаџбини, да представљају мостове бољег разумевања и сарадње
између наше и других држава, али и да се искористе њихова знања и
искуство у циљу економског и социјалног просперитета Србије.“
http://www.sns.org.rs/o-nama
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народа у региону). Компромитовање Републике Србије као
државе представља и покушај да одлука о понуђеном
Бриселском споразуму (којим је Север Косова предат
албанској „Републици Косово“) буде донесена у споразуму
са Републиком Српском. Званична Србија ослонила се на
Српску, а онда је пренебрегла њен савет. Настојање
провладиних медија и по свему судећи званичне Србије да
посредством хомосексуалне афере бившег епископа
зворничко-тузланског Василија ослаби противљење СПЦ
Бриселском споразуму представља и политички скандал,
који дугорочно неће помоћи жртвама сексуалног
злостављања, али ће на начин на који је афера
промовисана у јавности штетити интересима и Републике
Србије и Републике Српске.
Анализа динамике унутрашње кризе у БиХ и политике ЕУ,
САД, Турске и Руске Федерације јасно показује да су
генератори кризе политичко вођство Бошњака/Муслимана
у Сарајеву, одређени нациналистички кругови у политичкој
елити Републике Хрватске, као и политика САД, Турске,
Немачке, Велике Британије и у одређеним приликама
Француске. Политика Републике Српске већ пуних седам
година представља реакцију. Посебно иступи Милорада
Додика, извесно је то по учинку и недостатку
далекосежнијих активности, по правилу за циљ имају
одвраћање.
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Иако су оцењени као неконструктивни и фрустрирајући,
Додикови иступи су по правилу позивали на успоставу
односа какви су предвиђени Дејтонским споразумом.
Указивање на лоше стање државе БиХ, провокативни лични
ставови о неприхватању босанства као нације и БиХ као
отаџбине, свакако се не могу поредити са непрекидном
кампањом друге стране која дехуманизује читав српски
народ, политички злоупотребљава бошњачко-муслиманске
и хрватске, а негира српске, жртве, као што намеће једној
нацији идентитет који не жели и одлуке које има право да
одбаци.
Република Србија годинама не испуњава неспорне
капацитете специјалних веза са Републиком Српском.
Односи Србије и Српске су несумњиво погоршани после
ступања на власт Томислава Николића и Владе
Дачић/Вучић. Разлози за то су популистички, ксенофобни
локал-национализам, све већа економска зависност од ЕУ
и САД и, коначно, политички интереси владајуће
коалиције, а пре свега њене средишње странке, СНС-а.
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2.1 Извештај о политичким правима српског народа у
Федерацији Босне и Херцеговине

На територији Федерације Босне и Херцеговине је пре
грађанског рата 1991-1995. године живело преко пола
милиона Срба. Данас, 2013. године, тај број је више него
десетоструко мањи. Ратним разарањима девастирана и
етничким чишћењем прогоњена српска популација нашла
се на самом рубу нестанка са територије на којој је
вековима представљала једну од фундаменталних верских,
националних, економских и културних заједница.
Дејтонским споразумом, којим је окончан међуетнички рат
у БиХ , а она преобликована у заједницу три народа и два
ентитета , створене су претпоставке поправљања положаја
Срба у већем ентитету обновљене државе. Међутим, оне
до данас остају мало шта друго до мртвог слова на папиру,
док се положај припадника српског народа у бошњачкохрватском ентитету једва померио с мртве тачке ратних
разарања и етничке нетрпељивости.
Решавање проблема послератног положаја Срба у
Федерацији није наишло на озбиљнију институционалну
подршку овог ентитета ни у 2013. години. Недовољна и
нередовна издвајања новца за повратнике Србе лишавају
реалне могућности остваривања права на повратак.
Обећана 3 милиона КМ за Србе повратнике у 2012. години
још увек нису у целости исплаћена.
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Поређења ради, РС је у исту сврху Србима на располагање
ставила готово двоструко више средстава, преко 5
милиона КМ, која је у потпуности и испоручила. Такође,
Бошњаци повратници у РС који броје више од 100 000 људи
су од мањег ентитета у току неколико година добили преко
50 милиона КМ, док Федерација за те људе није издвојила
никаква средства. Уколико се изузму Срби становници
четири крајишке општине са српском већином (Грахово,
Гламоч, Дрвар, Петровац) који су се на своја огњишта
вратили одмах након завршетка ратних дејстава 1996.
године, број Срба повратника остаје занемарљив.
Уставним променама од 2002. године, ентитети БиХ су
дефинисани као мултинационалне творевине у којима се
сва три народа - Срби, Бошњаци и Хрвати сматрају
конститутивним. Овом реформом је уведена и
формалноправна обавеза равномерне заступљености
Срба у органима Федерације, и то по кључу пописа из
1991. Од предвиђених 30%, Срби заузимају између 2% и
3% радних места. Оваква формална дискриминација
праћена је и суштинском - носиоци политичких функција,
иако припадници српског народа, представници су
бошњачких и хрватских странака федерације, политичких
партија које у својим програмима не предвиђају бављење
српским питањем.
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Та чињеница рађа појаву такозваних "професионалних
Срба", носиоца политичких функција намењених
припадницима српског народа који су то само по имену.
Безбедност Срба у многим деловима Федерације је
хронично незавидна, али је у 2013. години њена
угроженост добила и институционализовани елемент.
Политичка криза изазвана тежњом бошњачких политичара
да Српској наметну централистички и анти-уставни закон о
јединственом матичном броју грађана продубила се
протестима Сарајлија који су убрзо прерасли у физичку
блокаду зграде парламента БиХ у којој је остао заточен и
немали број Срба. Криза је донекле ублажена брзом
интервенцијом руководства Републике Српске које је у
Источно Сарајево послало и једну јединицу специјалне
полиције.
Бројни су други примери нарушавања елементарне
сигурности живота Срба. На обележавању 21. годишњице
злочина АРБиХ-а у Добровољачкој улици, 4. маја 2013.
године, дошло је до ометања од стране припадника
невладине организације под називом злогласне ратне
јединице Бошњака - Зелених беретки. Припадници ове
организације су, мимо сваког комуналног правила, свој
скуп заказали и одржали свега пола сата пре планиране
српске комеморације.

42

Власти Кантона Сарајева породицама жрвата, како су
навели "из сигурносних разлога", нису допустили
окупљање на самом месту злочина, већ су обезбедили
алтернативну локацију удаљену неколико стотина метара.
Починиоци напада у Добровољачкој улици и након 21,
године остају некажњени, док Тужилаштво БиХ 2012.
године повлачи оптужницу против Ејупа Ганића и још 13
претходно осумњичених под образложењем да у њиховом
чињењу нису препознати елементи кривичног дела.
На сличан начин је протекло и обележавање 21.
годишњице напада на "тузланску колону" ЈНА приликом
мирног и договореног повлачења с територије БиХ, при
чему је страдало 59 војника и официра. Под јаким
полицијским снагама, око стотину припадника породица
страдалих из Бијељине шетњом кроз Тузлу одало је почаст
страдалој родбини. На срећу, спорадични инциденти су
остали на вербалном нивоу. Као и у случају напада на
колону ЈНА у Сарајеву, Тужилаштво БиХ је и овде
обуставило истрагу, иако је Тужилаштво Хашког трибунала
за четири особе доставило озанаку "А", којом се одређује
постојање елемената кривичног дела.
Нападни на српску културну баштину у Федерацији БиХ су
стални и учестали. У 2013. години, издваја се пример
храма светог Саве у сарајевском насељу Блажуј у општини
Илиџа, који је у распону од свега пар месеци током текуће
године био оскрнављен више пута.
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Бошњачки званичници овај инцидент објашњавају
феноменом обичног хулиганства, иако је национална
нетрпељивост више него јасан мотив овог и овоме сличних
напада. Починиоци остају неоткривени и некажњени.
У 2013. години дошло је и до неколико светлих примера
побољшавања положаја Срба у Федерацији БиХ. Иако
спонзорисани искључиво са стране, активношћу Србије и
Српске, а без икаквог позитивног ангажмана Федерације,
ради се о значајним и охрабрујућим помацима.
Први јесте отварање канцеларије Републике Српске у
источном Мостару, у просторијама владичанског двора
Епархије Захумско-херцеговачке и приморске Српске
православне Цркве, у којима се већ налази и Конзулат
Републике Србије.
Положај Срба у Мостару, највећем двонационалном граду
Федерације, нешто је бољи него у другим деловима овог
ентитета. Управо је етничка подељеност на западни,
хрватски и источни, бошњачки део града условила
релативно пристојне услове и за живот око 6000
преосталих Срба од предратне популације од преко 20 000.
Планиране инвестиције Србије и Српске у циљу
оживљавања привредне активности ових људи охрабрују
веровање у светлију будућност мостарске српске
заједнице. Обнављање велелепне Саборне цркве
разорене 1992. започето 2010. године тече по плану.
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Други пример оживљене српске активности у Федерацији
БиХ долази из три западнобосанске општине са српском
етничком већином. Политички представници тамошњих
Срба су најаве уставних реформи које је обзнанио
амерички амбасадор у БиХ Патрик Мун дочекали активно и
офанзивно, организујући привремену заједницу српских
општина са циљем њеног прерастања у одговарајући
српски кантон који би се конституисао кроз најављене
уставне промене. Гламочу, Грахову и Дрвару који припадају
хрватском Кантону 10 (колоквијално названом Ливањски
кантон), очекује се и придруживање Петровца који припада
бошњачком Уна-Сана кантону. Заједничке седнице
општинских органа предвиђене су на месечном плану,
сваки пут у другој општини. Једна од првих иницијатива
потеклих са ових састанака огледа се у тежњи да се
локалним Србима обезбеди здравствена заштита у РС, пре
свега у болничким центрима Бања Луке. Такође, планира
се покретање иницијативе за промену неуставних симбола
Кантона 10 који не укључују ниједно српско национално
обележје.

45

3. Извештај о политичким правима српског
народа у Републици Хрватској
Петог августа 2012. године обележена је седамнаеста
годишњица операције хрватске војске и полиције
потпомогнутих паравојном формацијом ХВО и Армијом
БиХ, под називом „Олуја“, која се у Републици Хрватској
слави као „Дан домовинске захвалности“. Приликом ове
операције убијено је окo 2.000 припадника српског народа
а најмање 250.000 њих је изгнано из Хрватске. Милорад
Пуповац, председник Српског народног вијећа, саопштио је
4. августа прошле године да је већина злочина почињених у
операцијама „Бљесак“ и „Олуја“ до данас остала
некажњена. Пуповац је подсетио да је са подручја
Славоније, Баније, Кордуна, Лике и Северне Далмације,
области које су биле под заштитом УН, избегло око 250.000
припадника српског народа и да се око 60.000 још увек
налази у избегличком статусу, да су многи од оних који
нису напустили Хрватску побијени а да је њихова имовина
систематски пљачкана и паљена, те да се многи и данас
воде као нестали.
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Пуповац је нагласио и да говор мржње и увреде на рачун
Срба не долазе само од маргиналних група и медија већ и
од „представника националне политике и националних
медија“. 36 Председник СНВ-а је изразио незадовољство
начином и одуговлачењем обнове кућа српских
повратника. 37 Ипак, највиши државни функционери
Републике Хрватске јавно и недвосмислено дали су до
знања да се од српских представника у Хрватској очекује да
прослављају страдање сопственог народа.38
Будући да су челници Српског народног вијећа и
Самосталне демократске српске странке, као једине
парламентарне странке српског народа у Републици
Хрватској то одбили, за потребе прослављања годишњице
„Олује“ као миротворац и помиритељ два народа
промовисан је Вељко Џакула, бивши потпредседник Владе
Републике Српске Крајине и контроверзни председник
Српског демократског форума. 39 Познат и по томе што је
1993. тражио да у састав Републике Српске Крајине уђу

36

Пуповац: Већина злочина у Бљеску и Олуји остала некажњена, СРНА,
4.08.2012.
37
http://www.glassrpske.com/novosti/region/Milorad-Pupovac-Sporo-seobnavljaju-kuce-Srba-povratnika/lat/87501.html
38
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/244529/Hrvati-slave-Oluju-Srbidodite-i-vi, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-08-082011/ivo-josipovic-srbi-i-hrvati-zajedno-ce-slaviti-oluju
39
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/336448/Josipovic-Maksimalno-pozitivnodocekati-Dzakulu-sutra-u-Kninu
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Осијек и Карловац,40 Џакула се, за разлику од Милорада
Пуповца и осталих функционера СДСС-а, одазвао позиву
хрватског председника Иве Јосиповића да у Книну
присуствује прослави „Олује“.41 Прогнаничка удружења
Срба из Хрватске осудила су долазак Џакуле у Книн и
затражила од Српске напредне странке да преиспита своје
односе са Џакулиним СДФ-ом, будући да се Коалиција
удружења избеглица коју предводи Миодраг Линта и која
је потписала коалициони споразум са изборном листом
предвођеном Џакулом, нашла на изборној листи Српске
напредне странке на парламентарним изборима у Србији
одржаним маја 2012 године. 42 Џакула је подржао
Николића на председничким изборима. 43
Обележавању „Олује“ уследила је политичко-медијска
харанга председника Хрватске Иве Јосиповића и дела
хрватске
јавности
против
Милорада
Пуповца,
председника Српског народног вијећа и потпредседника
СДСС-а. Повод за кампању против Пуповца пронађен је у
једном тексту који је објавио недељник „Новости“, лист под

40

Хрвоје Грилл, Тврди увјети меког Џакуле, Данас, Загреб, бр. 31 (нова
серија), 6.8.1993, стр. 20-21, Никица Барић, Српска побуна у Хрватској,
Загреб 2005, стр. 204.
41
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/208215/Otkud-Veljko-Dzakula-uKninu.html
42
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/336555/Dzakula-Mnogi-su-bilinespremni-na-moj-dolazak-u-Knin
43
http://www.vecernji.hr/kolumne/josipovic-usao-medu-srbe-izguraopupovca-kolumna-441006
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покровитељством Српског народног вијећа, организације
српске националне мањине.
У поменутом чланку изнети су наводи о умешаности
хрватског председника у једну аферу која је у вези са
наплатом хонорара за ауторска дела. Председник Хрватске
изнео је затим жестоке оптужбе на рачун Пуповца као
председника установе мањинске заједнице под чијим се
патронатом налази гласило у коме се појавио спорни текст.
Јосиповић се обрушио на Пуповца бројним оптужбама и
увредама, означивши га као „рекеташа“ који се бави „етнобизнисом“, наводећи да је његово деловање „штетно по
српску заједницу“, да СНВ има монопол над средствима
намењеним српској заједници, да је „мало урадио за Србе
у Хрватској, а много за себе“... Из Кабинета председника
Хрватске саопштено је и да Пуповац жели да угрози
„европску будућност Хрватске“44, као и да је учинио читаву
Хрватску својим таоцем.45
Уредник гласила Српског националног већа (СНВ)
„Новости“, Ивица Ђикић, оптужио је Иву Јосиповића да се
обрушио на српски недељник „Новости“ коме би по хитном
поступку желео да ускрати јавни новац зато што је лист
покренуо питање финансијског аспекта сарадње Хрватског
44

http://www.24sata.hr/politika/pupovac-je-spreman-ugroziti-europskubuducnost-hrvatske-278789
45

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=24&nav_
category=11&nav_id=637324
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друштва складатеља (ХДС) и Јосиповићевог пријатеља
Марка Војковића власника фирме „Емпорион“.46
Ово није први пут да председник Хрватске покушава да
утиче на рад медија на српском језику. Крајем октобра
2010. смењен је уредник „Новости“, пошто је, поводом
пада два хрватска мига код Слуња, на насловној страни
објављена фотографија летелица са потписом „Обадва су
пала“, што је била очигледна асоцијација на истоветни
коментар са аматерског снимка из 1991. када су изнад
Шибеника пала два авиона ЈНА. Тада је демантовано да је
било икаквих притисака из Кабинета хрватског
председника. Сада је, међутим, Јосиповић отворено позвао
Владу да престане да финансира СНВ и њене активности,
што укључује и издавање недељника „Новости“.
Напади хрватског председника на Пуповца убрзо су се
претворили у ширу кампању оспоравања уставних и
законских мањинских права српског народа. Саветник
хрватског председника, Синиша Таталовић, иначе
стручњак за права националних мањина спорио је и
право мањинских народа на загарантоване посланичке
мандате у хрватском Сабору.47

46

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=24&nav_
category=11&nav_id=637324
47
Србима је Уставним законом о правима националних мањина
загарантован известан број заступничких мандата у Сабору. Ипак, српски
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Наводно забринут због ненаменског трошења средстава од
стране организација националних мањина, Таталовић се
заложио за ограничавање слободе мањинских заступника у
Сабору да учествују у гласању о избору владе и усвајању
државног буџета. 48
Хрватски председник Иво Јосиповић се поврх напада на
Пуповца, упустио у јавно арбитрирање о томе који су
представници српског народа погодни да заступају српски
народ у Хрватској, па је организовао састанке са челницима
неких српских организација које не уживају подршку
српског народа, нити су икада оствариле значајан резултат
на изборима. 49
На хрватском јавном сервису и другим медијима од
јавних делатника блиских владајућој коалицији могли су
се такође чути позиви да се српском народу у Хрватској
ограниче мањинска права.
кандидати према постојећем изборном систему могу да освоје највише
три заступничка мандата, чиме Република Хрватска крши Ердутски
споразум, али и препоруке Венецијанске комисије која је у својим
мишљењима затражила од хрватских власти да врате на снагу одредбе
бившег Уставног закона из 1991. године, којима је српском народу била
загарантована заступљеност у Сабору сразмерна уделу српског народа у
укупном становништву у Хрватској.
48
http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Prof.-dr.-Sinisa-Tatalovic-oodnosu-Josipovica-i-Pupovca-Manjinskim-zastupnicima-treba-ogranicitimandat
49

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1162730/SNV%3A+Koga
+je+primio+Josipovi%C4%87%3F.html
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Тезу да Срби не треба да уживају загарантоване мандате у
Парламенту упркос уставним, законским и међународним
обавезама Републике Хрватске заступа и Хрватски
хелсиншки одбор са Иваном Звонимиром Чичком на челу,
који је оспоравао ово право у поступку пред Уставним
судом РХ, невладине организације која се наводно залаже
за демократске вредности, попут ГОНГ-а и други.50 51
На хистерију коју је против демократски изабраних
представника српског народа покренуо Иво Јосиповић и
кампању оспоравања мањинских права Срба у Хрватској,
Република Србија није реаговала нити је покушала да ово
питање постави пред европским установама, иако је
овакво понашање хрватских власти недостојно
демократске државе и европских вредности у материји
заштите националних мањина и нарочито прокламованој
политици помирења коју наводно заступају хрватски
председник и владајућа коалиција у Хрватској. Није
реаговала ни опозициона Демократска странка нити њен
почасни председник Борис Тадић, упркос веома присним
односима које је бивши председник Србије током свог
мандата одржавао са Пуповцем. (Пуповац је више пута
подржао Тадића и ДС на изборима, пружио је подршку и
усвајању неуставног Статута АП Војводине...).
50
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По традицији, српска Влада и председник, овог пута
предвођени Српском напредном странком, показали су
неспремност да воде озбиљну европску политику према
српском народу у Хрватској и потпуну неспособност да
размишљају изван приземних личних и партијских
интереса. Ћутању Владе Србије и председника Републике,
са Српском напредном странком на челу, која је неколико
месеци раније однела победу на парламентарним и
председничим изборима у Србији, препреку није
представљала ни чињеница да је СНС у свој предизборни
програм као приоритетно уврстила питање права српског
народа у земљама региона.52
Међутим, благонаклоност званичне Србије према
председнику Хрватске у овом случају, те прећутна подршка
хајци коју је он водио против председника Српског
народног вијећа, српског посланика у Хрватском сабору и
потпредседника највеће српске странке у Републици
Хрватској, није сметала председнику Хрватске и хрватским
властима да наставе кампању против новог председника
Републике Србије Томислава Николића и чланова Владе
Србије и тиме демонстрирају свој, са деснице непрекидно
оспоравани, патриотизам.53
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Тачка 2. Програма СНС, усвојеног крајем 2011. године:
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Председник Јосиповић је до 30. јуна 2013. године, када је
организована прослава поводом уласка Хрватске у
Европску унију којој је присуствовао и председник
Николић, у неколико наврата понављао да се противи
одржавању састанка са председником Србије, правдајући
то различитим разлозима.54 55 56 57 58 59
Крајем 2012. хрватски премијер Зоран Милановић
демантовао је саопштење из Кабинета председника Србије
о сусрету са српским председником на конференцији у Рио
де Жанеиру, док је председник Хрватске Иво Јосиповић
изјавио да се јесте састао са Николићем у Лондону на
пријему код британске краљице, али да „не може бити
речи о сусрету од сат времена и разговору о политичким
темама“.60
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Када се коначно, марта 2013, Иво Јосиповић предомислио
и саопштио да је састанак са Николићем могућ, он је и ту
прилику искористио за обрачун са Милорадом Пуповцем,
оспоравајући износ финансијских средстава која Република
Хрватска исплаћује Српском народном вијећу, као
организацији за афирмацију мањинских права српског
народа у Хрватској.61 Јосиповић је истакао да би уместо
СНВ-у требало исплаћивати средства и „другим српским
организацијама“. Јосиповић на овај начин очигледно
покушава да изазове поделе у српској заједници, без
обзира на то што је кључни проблем српског народа у
Хрватској управо осамнаестогодишње непостојање воље
хрватских политичара да буде поправљен положај
припадника српског народа. Ма колико биле циничне,
неистините и недостојне демократског председника,
његове изјаве о представницима српског народа у
Хрватској и мешање у рад једне мањинске организације,
нису изазвале никакав коментар власти Републике Србије.
Према
појединим
наводима,
приликом
посете
потпредседника Владе Србије Александра Вучића Загребу
где се састао са премијером Хрватске, председником
републике и министарком спољних послова, хрватски
званичници су избегли и да се у присуству медија рукују са
првим потпредседником Владе Републике Србије.
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Вучић се приликом посете Загребу није састао са
представницима српске заједнице.62
Највећи удар на достојанство и права српског народа у
Републици Хрватској и нарочито на жртве рата у
протеклом раздобљу догодио се 16. новембра 2012.
године. Петочлано Жалбено веће Хашког трибунала којим
је председавао Теодор Мерон, председник Трибунала,
укинуло је осуђујућу пресуду хрватским генералима Анти
Готовини и Младену Маркачу и наложило њихово
пуштање на слободу. 63 Била је то једина осуђујућа пресуда
за ратне злочине над Србима у Хрватској донета у Хашком
трибуналу за 18 година његовог рада и једина пресуда за
ратне злочине почињене над Србима у операцији „Олуја“.
Првостепено веће Хашког трибунала осудило је априла
2011.
Готовину и Маркача на 24, односно 18 година затвора због
учешћа у заједничком злочиначком подухвату предузетом
у циљу трајног и насилног уклањања српског становништва
са подручја Крајине у Хрватској.64 Првостепеном пресудом
Готовина и Маркач проглашени су кривим на основу
појединачне кривичне одговорности за прогоне,
депортацију, убиства и нечовечно поступање (злочини
62
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против човечности), пљачку јавне и приватне имовине,
убиства (кршење обичаја ратовања). Првостепеном
пресудом је као челник и налогодавац удруженог
злочиначког подухвата означен бивши председних
Хрватске Фрањо Туђман, у својству председника државе и
врховног команданта оружаних снага. Међу главним
учесницима удруженог злочиначког подухвата пресудом су
били обухваћени и бивши министар одбране, покојни Гојко
Шушак, и начелник генералштаба Звонимир Червенко, као
и други чланови политичког и војног вођства Хрватске који
су присуствовали састанку на Бријонима на коме су
разрађени детаљи ове војно-полицијске операције. 65
Готовина и Маркач нису проглашени кривим за присилно
премештање становништва ни пресудом Претресног већа.66
Међутим, упркос бројним доказима, па и аудио-снимку
са брионског састанка на коме се јасно може чути
објашњење покојног председника Туђмана да је циљ
операције „нанети такве ударце да Срби нестану“67,
Жалбено веће је ослободило Готовину и Маркача, са
укупно два гласа против и три у прилог такве одлуке, што
значи да је у укупном збиру гласова судија који су
одлучивали у првом и другом степену, више судија
гласало у прилог кривици генерала него за њихово
ослобађање.
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О томе колико је пресуда контроверзна сведочи и
чињеница да ју је „противном осећању за правду“ назвао и
судија Фаусто Покар који је учестовао у другостепеном
поступку.68
Касније је налазе Жалбеног већа оспорио и судија Хархоф,
тврдећи да је таква одлука донета под притиском
председника Хашког трибунала Теодора Мерона.69
Ослобођени генерали у Хрватској су на аеродрому
дочекани са црвеним тепихом, уз највише почасти и
поздраве председника хрватске Владе, Милановића, и
војног врха.70 Хрватски генерали Младен Маркач и Анте
Готовина проглашени су почасним члановима Хрватске
академске заједнице домовине и дијаспоре.71
Хрватски председник Јосиповић је у интервјуу почетком
децембра 2012. оспорио и број Срба који су побијени у
операцији „Олуја“.
Јосиповић је рекао да није тачно да је током хрватске
војно-полицијске акције „Олуја“ убијено 2.000 цивила, што
су, према речима новинара подаци „Веритаса“, него да је
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убијено између 200 и 300 цивила, али је нагласио да је „и
једна цивилна жртва превише“.72
Хрватске власти су још априла 2011, када је донета
осуђујућа пресуда, најавиле да ће се свим средствима
заложити да она буде оспорена у жалбеном поступку.73
Ослобађајућа пресуда је у Хрватској дочекана уз
делиријум.74 Прослављана је данима, док је у Србији
примљена са неверицом и огорчењем, пропраћена
безмало јединственом осудом државног врха, политичке
елите и јавности.
Децембра 2012. поново се активирала „Хрватска
православна заједница“. Реч је о организацији која је први
пут основана (под тим именом) у усташкој хрватској
држави у време Анте Павелића. Та организација је крајем
децембра 2012. издала проглас којим је обавестила јавност
о „устоличењу“ извесног Александра Иванова за
„свештеника хрватских православаца“ на подручју читаве
Хрватске.75

72

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=07&nav_
category=11&nav_id=667053
73
В. Извештај о политичким правима српског народа у региону,
Београд, Напредни клуб, 2011 године, стр. 60.
74
http://www.vecernji.hr/vijesti/generali-oslobodeni-pogledajte-kakohrvatska-slavi-galerija-475989
75
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/278387/Ozivljavaju-pravoslavciAnte-Pavelica

59

Иако је годину дана раније, реагујући на појаву ове
организације, хрватски председник Јосиповић рекао да
такве „деструктивне организације не могу бити
регистроване“, ово удружење је убрзо уредно
регистровано у Хрватској и наставило је да дела.76
Крајем 2012. године објављени су резултати пописа
становништва у Хрватској одржаног априла 2011. године.
Према резултатима пописа, данас у Хрватској живи
186.633 Срба, а српски народ чини 4,36% укупног
становништва Републике Хрватске. Упркос сталним
уверавањима хрватских власти да се ради на повратку
српских прогнаника, те да је велики новац уложен у обнову
порушене имовине и повраћај отетих непокретности,
испоставило се да је број припадника српског народа у
Републици Хрватској смањен за 14.998 у односу на 2001.
годину. Према хрватским пописима становништва, број
Срба у Хрватској смањен је за бар 395.030 (66%) у односу на
1991. годину (у Хрватској је према попису 1991. године
живело 582.000 Срба као и 106.000 Југословена.) Од 2003.
до данас, број Срба који напуштају Хрватску континуирано
превазилази број повратника (2009. је чак 4.458 њих
доселило у Србију, док се свега 755 вратило).77 пописа
Упркос уставним и законским јемствима о заступљености
мањина у државним установама, припадника српског
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народа у јавним службама према резултатима пописа
становништва готово и да нема: од укупног броја судија
само 1,9% чине Срби, у министарству спољних послова
чине тек око 0,46 % запослених, ресору одбране чине 0,28
% запослених и нешто више од 1,34% укупног броја
запослених у министарству културе. 78 Не располажемо
подацима да је овим резултатима уследио било какав
коментар званичне Србије.
Међутим, у појединим подручјима, као што је град
Вуковар, забележен је пораст удела српске популације у
укупном броју становништва. Тако је према попису број
Срба у Вуковару порастао на 34,87%, чиме је превазиђен
високи праг из Уставног закона о правима националних
мањина којим је мањинским народима загарантовано
право на равноправну употребу мањинског језика и писма
у градовима и општинама у којима чине више од трећине
укупне популације.79 Упркос декларативном залагању
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61

највиших хрватских државних званичника да одредба
Уставног закона коначно буде спроведена у дело, ова вест
је изазвала буру жестоких реакција и масовних
шовинистичких протеста. У Хрватској је организована и
петиција против увођења ћирилице80 као и бројни
протести. У Вуковару су још у фебруару организовани
протести против употребе ћирилице, а у граду је освануо
натпис „Нема врба колико има Срба, нема везе, може и на
брезе“.81
Децембра 2012. Хрватска је усвојила и нови Закон о
пребивалишту у којем изричито стоји да ће из евиденције
пребивалишта бити избрисани сви они за које полиција
теренским обиласцима утврди да не живе на пријављеној
адреси. Како се страхује, ове одредбе ће највише
погодити Србе који су прогнани из Хрватске, а нису се
вратили јер им нису обезбеђени услови. Према речима
Саве Штрбца из НВО „Веритас“, сви који не успеју да
докажу да су у последњих 12 месеци боравили на адреси
где су пријављени најмање три месеца, биће избрисани
са списка и неће моћи да гласају. То је посао полиције која
увелико обилази српска села и проверава ко ту живи, а ко
не.
томе: Извештај о политичким правима српског народа у региону,
Београд, Напредни клуб, 2011, стр 61.
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Сви који су прошли ту проверу, а доказало се да нису
живели ту, у овом року ће преко хрватске амбасаде добити
обавештење да врате личне карте.82
Протеклу годину обележило је и много етнички
мотивисаних инцидената и шовинистичких испада
уперених против припадника српског народа у Хрватској.
Средином септембра 2012 градоначелник Сплита Жељко
Керум поново је изнео своје шовинистичке ставове о
Србима у Хрватској у популарној емисији „Недељом у два“,
која се емитује на хрватском националном јавном сервису.
Керум је оптужио Србе за своје финансијске проблеме и
рекао да је суноврат његових послова почео још раније у
истој емисији, када је изјавио да „не би желео Србина за
зета“. У наставку свог говора мржње изнео је да су
„позиције“ Срба у Хрватској „страшно јаке“, те да „Срби
имају јак утицај и на европске банке, камоли на хрватске“.
Поновио је да не би желео да припадник српског народа
буде члан његове породице (зет) и да не мисли да је
његова ранија изјава да „Срби морају знати где им је
место“ спорна.
Крајем марта, државно тужилаштво је одбацило кривичну
пријаву против Керума, налазећи да у његовим речима
нема елемената кривичног дела.83
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У медијима је у фебруару осванула фото-вест – папир
залепљен на врата ресторана а на коме пише да се моле
гости да не певају усташке песме када међу гостима има
Срба?!84
Јануара 2013. оскрнављено је православно гробље поред
Храма Св. великомученика Георгија у Книну; два месеца
касније бејзбол палицама претучена су осморица ученика
Богословије Српске православне цркве у близини
манастира Крка; 85 истог месеца у Плашком је оскрнављен
гроб епископа Горњокарловачког Теофана (1825-1890), а
општинске власти одбиле су да омогуће да се испита да
ли су његови посмртни остаци извађени из гробнице86.
Јула 2013. Жупанијски суд у Сплиту потврдио је
ослобађајућу пресуду навијачу „Хајдука“ оптуженом да је
2010. пред меч Дејвис куп репрезентација Србије и
Хрватске истакао транспарент са натписом „Србе на врбе“,
иако су у његовом мобилном телефону пронађене
фотографије спорног транспарента, као и навијачке групе
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„Хајдук југенд“. Исти суд је раније укинуо осуђујућу пресуду
којом је ово лице осуђено на четири месеца затвора.87
Чак се и за проблеме социјалне или економске природе у
хрватском друштву понекад окривљује Србија и то чине
особе које у хрватској јавности уживају велики углед. Тако
су почетком децембра 2012. године, убрзо по ослобађању
генерала у Хашком трибуналу, медији пренели изјаву
ослобођеног полицијског генерала Младена Маркача о
томе како Влада Хрватске не би смела да објави регистар
ратних ветерана због опасности да у Србији буду подигнуте
бројне нове оптужнице, иако је у Републици Хрватској и
даље на снази тзв. Закон о ништавности који фактички
онемогућава поступање по оптужницама, пресудама и
међународним
замолницама
правосудних
ограна
88
Републике Србије у материји ратних злочина.
Регистар ветерана из рата 1991-1995. године у Хрватској
садржи више од 500.000 хиљада имена, што многоструко
превазилази број мобилисаних војника који су служили у
ХВ у датом периоду.
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Према истраживању које је спровео загребачки
Филозофски факултет, показало се да Срби у хрватској
престоници имају 25 одсто мање шансе да добију посао
од Хрвата89, што је још један пример израженог
дискриминаторског односа према Србима.
Лидер десничарске „Хрватске странке права – др Анте
Старчевић“, Ружа Томашић, имала је више шовинистичких
испада међу којима су и изјаве „Хрватска је за Хрвате а
остали су гости“90, као и тврдња да Срба у Хрватској има пет
одсто а да их у Влади има 30 одсто, те да не разуме „како
су Срби опет угњетавани“.91 Она је оспорила и поштовање
самог хрватског законодавства када је реч о употреби
ћирилице, устврдивши да у Уставу стоји да се може увести
двојезичност, али се не каже „да се мора“.92
Расистичке и шовинистичке идеје хрватског националног
идеолога из 19. века Анте Старчевића чуле су и од неких
јавних функционера у Србији. Марта месеца председник
Скупштине града Крагујевца Саша Миленић и високи
функционер Уједињених региона Србије шокирао је јавност
коментарима на друштвеним мрежама „фејсбук“ и
89
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„твитер“ у којима је увредио све срспке жртве ратова у
прошлом веку уз апострофирање тврдње Анте
Старчевићапрема којој је назив „Срби“ изведен од
латинске речи „Servus“ што значи роб.93 Миленић се за ове
коментаре није извинио јавности већ је истакнуто да је
наводно погрешно протумачено оно што је рекао.94
Здравко Мамић, истакнути функционер загребачког
„Динама“, уочи утакмице Србија – Хрватска марта 2013,
најоштрије је извређао хрватског министра спорта због тога
што је Србин. Изјава Мамића упућена министру Жељку
Јовановићу гласи: „Он мрзи све што почиње с хрватским,
било Олимпијски одбор, Ногометни савез... Код њега не
видите осмијех него очњаке из којих излази крв. Он је
увреда за хрватски мозак. Човјек који је Србин и никада
није радио у просвјети и спорту, осим што је мало дизао
утеге, на челу је овог министарства. Он је хрватомрзац“.95
Хрватски званичници одмах су осудили изјаву Мамића који
је потом ухапшен због говора мржње.96

93

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/sasa-milenic-nato-nije-izvrsio-agresijunego-oslobodio-srbiju/14192
94
http://www.svedok.rs/index.asp?show=87202
95
http://www.vecernji.hr/sport/vijesti/mamic-srbin-jovanovic-mrzi-svehrvatsko-uvreda-je-mozak-clanak-524876
96

http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/Fudbal/1285316/Zdravko+Mami%
C4%87+uhap%C5%A1en+zbog+govora+mr%C5%BEnje.html

67

Априла месеца јавност је изненадила вест да у
загребачком театру „Гавела“ ради рачуновођа који у
канцеларији држи биографију Хитлера, флашу ракије са
ликом Анте Павелића и који тврди да се не сме
сарађивати са Србијом.97
Посебан проблем представља шовинистичка хистерија
изазвана вешћу да је према попису становништва из 2011.
године број Срба у Вуковару достигао праг од 34,8 %
популације и да је стога сходно одредбама Уставног закона
о правима националних мањина (2002) и Закона службеној
употреби језика и писма мањинских народа равноправна
употреба српског језика и ћириличног писма постала
обавезна у овом граду.
Крајем фебруара 2013. године, у Вуковару је организован
велики протест против употребе ћирилице. У Загребу је
више од 20.000 људи демонстрирало против увођења
двојезичних ознака које би садржале ћирилично писмо, а
екстремистичке организације најавиле су уклањање
двојезичних натписа. 98 99
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Влада је затим демантовала да ће двојезичне табле које
садрже ћириличне натписе бити постављене у Вуковару.100
Иако су највиши представници хрватских власти најавили
да ће ћирилица бити уведена и да ће све законске одредбе
бити испоштоване, натписи на српском језику још увек нису
уведени.
Највиши државни званичници, попут председника Р.
Хрватске
Иве
Јосиповића,
премијера
Зорана
101
Милановића
и министарке спољних послова Весне
102
Пусић , осудили су шовинистичке испаде против
увођења српског језика и писма, али је хрватски
председник изјавио да Закон треба мењати уколико се он
не поштује.103
Уместо да се заложи за поштовање Уставног закона о
правима националних мањина, Ердутског споразума,
Европске конвенције за заштиту националних мањина,
Хелсиншке повеље и бројних других европских стандарда
на чије се спровођење Република Хрватска обавезала,
председник Србије Томислав Николић незаинтересовано је
100
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прокоментарисао да Хрватска „као и свака земља треба да
усвоји закон који може да поштује“. 104 Иначе, праг од једне
трећине становништва на територији јединице локалне
самоуправе, колико се према члану 12. Уставног закона о
правима националних мањина захтева за увођење
мањинског језика и писма у равноправну употребу,
критикован је од стране експерата Савета Европе као
превисок. 105
Надлежна министарства Републике Хрватске још од
времена тзв. Мирне реинтеграције (1998) супротно
Ердутском споразуму, Уставном закону о правима
националних мањина и Закону о службеној употреби језика
и писма националних мањина одбијају да издају дозволу
за постављање двојезичних табли са називима седам
општина припадајућих и насеља у Источној Славонији и
Западном Срему у којима српски народ чини од 53 до 96%
становништва. Двојезичне табле са називима на хрватском
језику и језику националних мањина постављене су,
међутим, у неким другим општинама које насељавају
Италијани, Мађари или Чеси.106
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Крајем априла 2013. године, први потпредседник Владе
Републике Србије и министар одбране Александар Вучић
састао се у Загребу са хрватским премијером Зораном
Милановићем, председником Хрватске Ивом Јосиповићем
и министарком спољних послова Весном Пусић. Бивши
амбасадор Републике Србије у Загребу Радивој Цветићанин
истакао да је то први пут у последњој деценији да се један
високи функционер Републике Србије приликом посете
Републици Хрватској није састао са представницима српске
заједнице. 107
Маја месеца група од двадесетак младића провалила у
зграду општине Крњак, развалила врата и уз урлике
скинула и покидала српску заставу. Младићи су носили и
обележја навијачке групе „Торцида“ која подржава
„Хајдук“.108
Средином јуна 2013. поново се повела полемика око новог
списка хрватских власти са такозваним тајним оптужницама
против Срба који се терете за ратне злочине на тлу ове
државе. Према подацима који су српском Министарству
правде из Хрватске достављени 2010. године, на списку је
било нешто више од 900 људи.
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Мада је Државно одвјетништво Републике Хрватске (ДОРХ)
у међувремену извршило ревизију, број је, према
подацима из јуна ове године, порастао на нешто више од
1.200.109
Почетком јула 2013. године, Драган Црногорац, посланик
СДСС-а у хрватском Парламенту затражио је од саборског
Одбора за људска права и права националних мањина да
Влади Републике Хрватске препоручи мере за остваривање
права која су српском народу зајамчена Едрутским
споразумом (1995) и Писмом о намерама Владе РХ о
мирној реинтеграцији Источне Славоније и Западног Срема
упућеном Савету безбедности УН (1997).110 Црногорац је
подсетио
да
су
овим
документима
српским
представницима у Хрватској загарантоване и функције
помоћника министара у ресорима науке, образовања и
спорта, унутрашњих послова, правосуђа и културе.
Током мандата претходних влада српски представниц су
увек могли у извесној мери да остварују право на ове
државне функције, али такав случај није са Владом Зорана
Милановића и тзв. куркурику коалицијом коју предводи
СДП. Против предлога српског заступника изјаснили су се
управо чланови одбора из редова владајуће колације (СДП)
са саборском заступницом Мелисом Мулић на челу.
109
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Она је том приликом оспорила важење Ердутског
споразума, који је хрватска Влада потписала 1995. са
представницима српске заједнице и затим се обавезала
писмом Савету безбедности на његово спровођење,
називајући га „застарелим“.111
Хрватска полиција је 11. јула 2013. привела
једанаесторицу Срба из општине Трпиња (Вуковарскосремска жупанија) због сумње да су починили ратне
злочине над лицима хрватске националности у периоду
од септембра до новембра 1991. године. Реч је о Србима
који већ 16 година мирно живе и раде у овој општини
након тзв. Мирне реинтеграције (1997). Заједничко вијеће
општина осудило је начин на који су Срби приведени,
будући да су ухапшени од стране специјалне полиције
наоружане аутоматским оружјем док су мирно радили на
својим њивама и да су им куће затим претресане од стране
наоружаних маскираних припадника специјалне полиције.
112
Трпиња је једна од општина са највећим уделом српске
популације у Хрватској (89,75%).
И даље није дошло до помака када је реч о праву на
пензије које имају прогнани и избегли Срби из Хрватске.
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4. ИЗВЕШТАЈ О ПОЛИТИЧКИМ ПРАВИМА
СРПСКОГ НАРОДА У ЦРНОЈ ГОРИ
Црна Гора никада у историји није променила власт
демократским путем, тако ни независни кандидат Миодраг
Лекић, иако победник на председничким изборима, није
успео да дође на изабрану функцију услед великих
злоупотреба изборног процеса од стране режима ДПС-а.
Кршењем изборне воље свих грађана Црне Горе и српском
народу су одузета основна политичка права – да бира и
буде биран.
Афера „Снимак“ непобитно доказује како органи владајуће
Демократске партије социјалиста користе државне ресурсе
у страначке сврхе, запошљавајући свој кадар по партијској
линији. Изборним законом је захтевано да сви грађани без
држављанства буду избрисани из бирачког списка до 31.
децембра 2012. године. Као резултат тога, 12.964 грађана
без држављанства је избрисано.113
Представници опозиционих партија и цивилног сектора
тврде да многи који су избрисани из бирачког списка нису о
томе уредно обавештени. Такође, забележено је
уписивање покојника у бирачки списак, додавање лица без
матичног броја, само уз име и презиме, и много других
неправилности.114
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Разлика у гласовима, према ДИК-у је 7.000, док је месец
дана пред председничке изборе у бирачки списак додато
нових 8.000 лица.115 Европска унија је, посредством шефа
Европске комисије за проширење у Црној Гори, Дирка
Ланга, подржала сва три захтева опозиције који су у вези са
афером „Снимак“, социјалним давањима пред изборе и
контролом бирачког списка.116
На парламентарним изборима, одржаним 14. октобра
2012. године, ниједна листа са представницима Срба није
ушла у Парламент; највећа српска странка, Нова српска
демократија, била је један од стубова опозоционе
коалиције Демократски фронт, те је победа Лекића
означила и повратак Срба као „вечитих опозиционара“ на
политичку сцену Црне Горе. Један од лидера опозиције у
Црној Гори, Андрија Мандић (НСД), изјавио је да Срби нису
национална мањина у Црној Гори, као и да српски језик
јесте већински.117 Пре свега, због развоја демократије у
региону, али и због коначног помака када је реч о
политичким правима српског народа у Црној Гори, важно је
испитати све неправилности у вези са изборним процесом
на председничким изборима, те процесуирати одговорне.
Црногорска држава наставља да протерује српске
свештенике и да промовише канонски непризнате и у
Црној Гори недолично регистроване црногорске
православне цркве (ЦПЦ).
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Иако из ЕУ траже помирење(!) СПЦ и ЦПЦ, док руски
званичници апелују на престанак прогона Срба и Српске
православне цркве118, на терену се ствари само
погоршавају.
Да би уопште пристала на дијалог, ЦПЦ тражи „укидање
акта краља Александра од 22. јуна 1920. године о
уједињењу цркава, као и да се скупштинском резолуцијом
огласи Подгоричка скупштина насилним чином.“119
Свештеник Црногорско-приморске митрополије Велибор
Џомић, иако више од 18 година ради и живи са
породицом у Црној Гори, од стране Агенције за
националну безбедност (АНБ) са још шездесетак српских
свештеника, означен је још 2011. године као „непријатељ
безбедности Црне Горе“, чиме МУП Црне Горе жели да им
ускрати право боравка у овој земљи. Џомић је
истовремено и координатор Правног тима Митрополије
црногорско-приморске, који покушава да на законски
начин издејствује правду у овом случају. Управни суд је
четири пута „враћао“ захтев МУП-у на допуну, последњи
пут у јуну 2013, уз главну замерку да Џомићу није било
дозвољено да учествује у процесу. Исти је случај и са
протеривањем осморице монаха и свештеника из
Пљеваља.
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Сви они су још у Црној Гори, али институције ове државе
инститирају на њиховом протеривању, док правни поступак
и даље траје.120
Рад неканонске ЦПЦ је усмерен претежно на имовинска
питања, те су њени представници тражили да буде
срушена православна капела на Румији саграђена 2005.
године. Такође, званичници ЦПЦ-а апелују да се
православним црквама не враћа раније одузета имовина,
већ да припадне „држави, општинама и месним
заједницама“.121 Истовремено, Бар је поклонио плац ЦПЦ
за градњу храма122, док је све извесније да ће то учинити и
Подгорица, иако су јој јаки противници српски посланици.
Упркос томе што је Црна Гора секуларна држава, њени
званичници се у великој мери мешају у црквена питања.
Тако је председник Скупштине Црне Горе, Ранко
Кривокапић, изјавио да би Српска православна црква
Његоша сврстала међу злочинце уколико би га прогласила
за светитеља.123
Српски ђаци и даље чекају на наставни план, иако је
званично обећање министра просвете и спорта (Допис бр.
01-5757/2 од 29.12.2010. год.) гласило: „У оквиру
образовног система Црне Горе и за грађане који говоре
српским језиком у Црној Гори биће обезбеђено школовање
120
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на српском језику, уз пуно уважавање њихове историје,
културе и традиције“.
Мада је допис сачињен још 2010. и у школској 2012/2013.
години се радило по старом наставном плану, црногорски
језик
је
Скупштина
Црне
Горе
прогласила
дискриминаторским и противуставним. Уз то, 2011. године
је постигнут „Политички договор о појединим питањима
која се тичу европских интеграција Црне Горе“, потписан од
стране представника црногорске опозиције и председника
Владе, а чији је гарант спровођења био тадашњи шеф
Европске Комисије у Подгорици. У том споразуму стоји,
члан 4, став 4: „Министарство просвете ће у циљу израде
трајног Наставног плана и програма овог предмета, ради
почетка примене у школској 2012-2013. години, формирати
посебну комисију од експерата за сва 4 језика. У случају
потребе Министарство ће се Европској комисији обратити
за експертску помоћ.“124 Ништа од напоменутог није
урађено, грубо се крши Међународна конвенција о
правима детета на школовање на матерњем језику, али и
Устав Црне Горе у члановима 8. и 75.125
Паралелно са овим, завршен је и процес избацивања
српских писаца из наставног плана и програма. Данас се у
школама у Црној Гори не читају Чика Јова Змај, Свети
Сава, Стеван Сремац, Милорад Павић, Бранко
Радичевић...
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Заменили су их Огњен Спахић, Сретен Асановић, Есад
Мекули, Муса Ћазим Ћатовић... Усвајањем новог наставног
плана и програма ова неправда би барем делимично била
исправљена, те би највећа језичка заједница у Црној Гори,
а то је српска, са 43% од укупног броја становника (према
Монстату и веома сумњивом попису), могла макар
делимично бити задовољна школством у својој земљи.
Такође, међу директорима основних и средњих школа у
Црној Гори још увек нема ниједног Србина.
И поред тога што Црна Гора у региону има највећи број
запослених у државној управи (34,2 запослена на 1.000
становника ), Срби чине свега 7 процената од тог броја. 126
Такође, Срба нема ни међу судијама Уставног, Врховног,
Апелационог и Вишег суда. Подсећамо да припадника
српског народа у овој земљи званично има 29 процената.
Фонд за мањине већ годинама неравноправно и
незаконито расподељује средства, на шта константно
указује НВО „Грађанска алијанса“ упућујући и кривичне
пријаве против ове организације.
У марту 2013. године (трећи пут заредом) Фонд је добио
негативан извештај од стране ДРИ, али је и подвргнут
захтеву за распуштање од стране Управног суда, који је,
поред тога, поништио одлуку о расподели пола милиона
евра за мањинске групе. Забележени су случајеви где
чланови управног одбора Фонда средства додељују својим
организацијама, док су српске организације и институције
добијале свега трећину намењених средстава, иако чине
126
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60% мањинске популације и то по црногорским
критеријумима. На наведене чињенице тужилаштво још
увек не реагује покретањем судског поступка.
Министарство за људска и мањинска права (у коме нема
ниједног запосленог припадника српског народа) наводи
да ће „озбиљно размотрити иницијативе појединаца,
институција и невладиних организација... у циљу
квалитетнијег рада и унапређења положаја мањина у
нашем друштву“.127, што је сувише мало за степен
континуираних злоупотреба који се исказују у раду и
пословању Фонда за мањине Црне Горе.
Претходну годину, поред већ константног и системског
запостављања права српског народа, обележио је и
велики број појединачних инцидената у којима је
исказана нетрпељивост према Србима. Власник етно-села
„Кадми“ на Његушима, Мило Кадија, избацио је из свог
ресторана Веселинку Рајковић из Подгорице и њено петоро
малолетне деце, као и једну монахињу Митрополије
црногорско-приморске, јер, како је казао, не подноси Србе
и Српску православну цркву.128
Овакво понашање својим изјавама директно охрабрују
званичници Црне Горе, као на пример, председник
Скупштине
Ранко
Кривокапић
који
православну
Митрополију црногорско-приморску назива „окупаторском
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црквом“. Такође, инциденту се придружила и ЦПЦ
назвавши Кадију „истинским црногорским родољубом и
патриотом“.129 Саветник црногорског министра културе
Агрон Цамај, у децембру 2012. године, српске избеглице
назвао је „незахвалним хордама“, уз констатацију „да је
засијао бљесак црногорске олује“ алудирајући на погром
српског народа.130 Цамају није продужен уговор у
Министарству културе. Озбиљније последице услед ове
шовинистичке изјаве није сносио. Током „Дифовијаде“,
студентских игара у Чању, српски академци из Београда,
Новог Сада, Ниша и Бањалуке доживели су много
непријатних ситуација од стране домаћина. Поред псовки и
вређања на сваком кораку, Срби су и физички
малтретирани, узете су им легитимације и обележја
факултета, а забележене су и пљачке њихове покретне
имовине.131 У јуну 2013. године забележен је инцидент у
Подгорици приликом пошиљке аутомобила фијат 500Л из
Србије (највећег и најзначајнијег спољнотрговинског
партнера Црне Горе).
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Наиме, двојица малолетника су каменовала овај воз и том
приликом оштетила неколико аутомобила. Против њих је
поднета кривична пријава Основном државном тужиоцу у
Подгорици.132
У години иза нас билатерални односи између Србије и
Црне Горе су били на нивоу на ком би најзадовољнији
могли да буду етнички Црногорци, а најмање задовољни
грађани Црне Горе који су Срби. Србија се понаша као да
су у Црној Гори испуњена сва загарантована права српског
народа, те изузетно ретко реагује на дискриминаторско
понашање црногорске државе према великом броју
својих грађана - Срба. Напротив, српски званичници дају
изјаве као да се ништа, од у тексту наведеног, не догађа.
Тако је, у јануару 2013. године, председник Србије Николић
током сусрета са председником Владе Црне Горе Милом
Ђукановићем истакао да су односи две земље прошли
најтежу фазу и да они треба да служе као позитиван
пример свим државама у региону.133 Ђукановић је такав
став, у служби своје вишегодишње систематске негативне
политике према Србима, великодушно прихватио уз
истицање важности економске сарадње између држава,
терена на коме Црна Гора и има највише користи од
Србије.

132

http://www.smedia.rs/vesti/vest/113726/Fiat-500L-KamenovanjePodgorica-INCIDENT-U-PODGORICI-Kamenovan-voz-sa-Fijatovim-vozilima-izKragujevca.html
133

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/363374/Nikolic-Odnosi-Srbije-i-CrneGore-prosli-najtezu-fazu
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У априлу, на исти начин су разговарали српски и
црногорски министар спољних послова, истичући значај
„економске сарадње и европског пута двеју држава“ не
бавећи се положајем српског народа у Црној Гори.134
Коначно је и Ивица Дачић, премијер Србије, истакао „да
оно око чега се не слажу Србија и Црна Гора, не треба да
буде приоритет у међусобним односима, већ то треба да
буду тачке око којих сви заједно можемо да идемо
напред“.135

134

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1308412/EU+zajedni%
C4%8Dki+cilj+Srbije+i+Crne+Gore.html
135
http://www.pobjeda.me/2013/05/23/dacic-odnosi-crne-gore-i-srbijerelaksirani-problema-iz-proslosti/
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5. Извештај о политичким правима српског
народа у Републици Македонији
Српски народ у Македонији углавном ужива
загарантована права у складу са мањинским положајем.
Међудржавни односи су стабилни. Ипак, право
вероисповести је ограничено, а на сталном удару је
Српска православна црква. Посебно је споран случај
поглавара аутокефалне Охридске архиепископије која је у
канонском јединству са СПЦ, Македонца Јована
Вранешевског,
који
већ
годинама
пролази
институционалну тортуру македонских власти. Његов
случај је од многих међународних организација оцењен
као политички прогон.
Срби у Македонији су аутохтоно становништво које на тим
просторима живи вековима. Територија данашње
Македоније некада је била у саставу Србије. Услед
политичких околности уследило је њено издвајање и, од
1991. године, Македонија је независна република са
међународним признањем.
Према попису из 2002. године, Срба у Македонији има
35.939 и чине око 1.78 одсто становништва.136 Овај податак,
међутим, више није довољно прецизан будући да је
требало да се уради нови попис 2011, али је он прекинут
због политичких несугласица између албанских политичких

136

http://www.stat.gov.mk
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структура (Албанци су највећа мањинска заједница у тој
држави) и македонских.137
Број Срба у Македонији постепено опада услед
асимилације и старења. Према подацима публикације
„Македонија у бројкама – 2013“138, коју је издао
македонски Државни завод за статистику, у 2012. рођено је
укупно 105 српске деце.139 У истој години преминуло је 420
особа српске националности, од тога већи део – 224 –
чиниле су жене.140
Што се тиче распрострањености, Срба највише има на
северу Македоније, и то у општинама Куманово и Скопље.
Устав Македоније положај националних мањина регулише
користећи специфичан термин „националности“, којим се
гарантује право на језички, етнички, верски и културни
идентитет, као и на слободно изражавање тог идентитета и
наставу на матерњем језику.
Охридским мировним
споразумом из 2001. годиине Албанци у Македонији
постали су заједница чији се мањински положај знатно
фаворизује у односу на све остале мањине у тој земљи, на
основу чињенице да их има више од 20%.

137

Прекинут попис у Македонији, РТС, 11. октобар 2011,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/970672/Prekinut+popis+
u+Makedoniji.html
138
Публикација објављена на енглеском језику. Назив: Macedonia in
figures – 2013, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MK_Brojki_2013_a.pdf
139
Macedonia in figures – 2013, страна 14
140
Исто, стр. 15
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Представљеност Срба у јавном и политичком животу
Македоније одвија се највише преко Демократске
партије Срба у Македонији (ДПСМ)141 коју (од 2001.
године) предводи Иван Стоилковић, који је посланик у
македонском Собрању. Иначе, Срби у Собрању имају још
једног посланика, Драгишу Милетића, члана тамошње
Српске напредне странке.142
На последњим парламентарним изборима 2011. године,
ДПСМ је наступио као саставни део коалиције ВМРОДПМНЕ, која је тренутно на власти у овој држави. Наредни
парламентарни избори требало би да буду одржани 2015.
године. Највиши чиновник српске националности у
македонском државном апарату је Драган Недељковић,
заменик министра културе Македоније.
Срби су у Македонији удружени у Српској заједници у
Македонији, и она броји преко 7.000 чланова.143 У
општинама Куманово и Старо Нагоричане српски језик је
од 2010. у употреби као службени.
Значајан догађај за Србе у Македонији, у протеклих
годину дана, била је прослава стогодишњице Кумановске
битке, која је одржана крај Куманова, на брду Зебрњак,
28. октобра 2012. године.
141
142

http://www.dpsm.info/

http://www.sobranie.mk/en/?ItemID=076E53C13F691C4F8D62D7C13CAEA4
0A
143
Податак преузет из говора Ивана Стоилковића на Јавном слушању о
политичким правима српског народа у региону које је 13. фебруара 2013.
одржано у Београду. Напредни клуб поседује интегрални текст говора
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Прослави је присуствовао и председник Србије, док је
највиши македонски званичник био министар културе.144 За
обнову спомен-костурнице палим српским борцима на
Зебрњаку Србија је издвојила 70 милиона динара.145
У Београду, на првом Јавном слушању о политичким
правима Срба у региону које је 14. фебруара 2013.
организовао српски Парламент, Иван Стоилковић,
посланик ДПСМ, указао је на проблеме Срба у Македонији,
истакавши да велики број Срба у тој земљи има и бугарско
држављанство, док се број оних са српским
држављанством смањује.146 Стоилковић је однос државе
Србије према Србима у Македонији оценио као
„игнорантски“.147
Стоилковић је такође истакао да „невладине организације
српског народа у Македонији, за разлику од организација
других народа, од страних организација (фондација, прим.
аут.) нису добили никаква средства за реализацију било
каквог пројекта“.148

144

Од Кумановске битке до кумановског споразума, Сведок, бр 851, 30.
октобар 2012, http://www.svedok.rs/index.asp?show=85005
145
Наведено према изјави помоћника министра а рад и соццијалну
политику у Влади Србије, који је задужен за обележавање празника. Сто
година Балканских ратова - шта Србија спрема за обележавање
јубилеја, Сведок, 2. октобар 2012,
http://www.svedok.rs/index.asp?show=84617
146
Податак преузет из говора Ивана Стоилковића на Јавном слушању о
политичким правима спрског народа у региону које је 13. фебруара 2013.
одржано у Београду. Напредни клуб поседује интегрални текст говора
147
Исто
148
Исто
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Односи Срба у Македонији и македонских власти
погоршали су се у протеклих годину дана на основу два
питања.
Прво,
изненадна
одлука
македонског
председника Ђорђа Иванова да не присуствује
инаугурацији председника Србије Томислава Николића
јуна 2012.149 изазвала је реакцију српске ДПСМ који су
тада суспендовали све односе са македонским
председником.150
Шеснаестог октобра 2012, уочи квалификационе фудбалске
утакмице између Македоније и Србије за светско
првенство, која је играна у Скопљу, дошло је до физичког
обрачуна Срба (који су дошли да навијају) и групе
Албанаца. Тада је један српски навијач избоден ножем.151
Свакако најозбиљнији проблем када је реч о Србима у
Македонији односи се на остваривање права на
вероисповест. Српској православној цркви већ годинама су
забрањени богослужење и деловање у Македонији.
Посебно је илустративан случај охридског архиепископа
Јована Шестог који се већ годинама налази под притиском
македонских власти и годинама је у затвору.

149

Ни Иванов не долази на Николићеву инаугурацију, Блиц, 8. јун 2012,
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/327490/Ni-Ivanov-ne-dolazi-na-Nikolicevuinauguraciju
150
Иванов бојкотује Николића, Срби Иванова, РТС, 11. јун 2012,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1119538/Ivanov+bojkotu
je+Nikoli%C4%87a,+Srbi+Ivanova.html
151
„Скопље: избодени српски навијачи!“, РТС, 16. октобар 2012,
http://www.rts.rs/page/sport/sr/story/36/Fudbal/1193216/Skoplje%3A+Izbo
deni+srpski+navija%C4%8Di%21.html
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У Македонији од 1967. делује канонски непризната
Македонска
православна
црква
(МПЦ).
Након
успостављања демократије и осамостаљења Македоније,
СПЦ и МПЦ више пута су покушале да уреде односе. У 2002.
години потписан је „Нишки споразум“ према коме би
припадници непризнате МПЦ прихватили литургијско и
канонско јединство са СПЦ. Тадашњи епископ велешки
Јован и сви свештеници његове епархије убрзо по
споразуму одазвали су се позиву СПЦ, али је непризната
МПЦ убрзо одустала од договореног. Од тада је владика
Јован (који је од 2005. одлуком Пећке патријаршије
проглашен архиепископом охридским и мотрополитом
скопским) под сталним институционалним притиском
македонских власти. Први пут је осуђен на пет дана
затвора, 2003. године, због ремећења јавног реда и мира
пошто је покушао да обавио једно крштење (!)152; потом је
2004. осуђен на годину и по дана затвора због „ширења
верске мржње“ јер је „оклеветао МПЦ“153. Тада је у затвору
провео 220 дана. ОЕБС је пре преиначења пресуде оценио
да је казна претерана и неоправдана.154 Потом је 2006.
осуђен на две године затвора због наводне проневере
57.000 евра.

152

„Политички затвореник“, Данас, 10. јул 2013,
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=
264125
153
Исто.
154
„Ухапшен владика охридски Јован“, Франкфуртске вести, 12.
децембар 2011: http://www.vesti-online.com/Vesti/ExYU/186637/Uhapsen-vladika-ohridski-Jovan
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Иако је суд касније одбацио оптужницу и ослободио
владику, он је у затвору боравио 256 дана.155 Архиепископ
Јован је у октобру 2009. године осуђен (потврђена
пресуда 2010. године156) на затворску казну у трајању од
две године и шест месеци, за наводно кривично дело
утаје, док је био владика Охридске архиепископије.
Суд је такође одредио да архиепископ Јован исплати
одштету Македонској православној цркви од 14.804.211
денара (око 240.000 евра).157 Пошто се није јавио на
издржавање затворске казне, за њим је октобра 2010.
расписана Интерполова потерница158 и новембра 2010.
године архиепископ Јован ухапшен је на бугарско-српској
граници.159 Суд у Бугарској је, међутим, 4. јануара 2011.
ослободио архиепископа Јована уз образложење да је
судска пресуда из БЈР Македоније резултат гоњења које

155

„Политички затвореник“, Данас, 10. јул 2013,
http://www.danas.rs/danasrs/dijalog/politicki_zatvorenik.46.html?news_id=
264125
156
„Македонија: Суд потврдио казну Вранишковском“, Блиц, 19. јул
2010, http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/199137/Makedonija-Sud-potvrdiokaznu-Vraniskovskom
157
„Архиепископ Јован осуђен на две и по године затвора“, Вечерње
новости, 16. октобар 2009:
http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:254276-Arhiepiskop-Jovanosudjen-na-dve-i-po-godine-zatvora
158
„Расписана потерница за владиком Јованом“, Франкфуртске вести,
20. oктобар 2010: http://www.vesti-online.com/Vesti/ExYU/90587/Raspisana-poternica-za-vladikom-Jovanom
159
Вранишковски приведен на граници, Б92, 17. новембар 2011,
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=11&dd=17&nav_
id=473044
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архиепископ већ девет година подноси на религиозној
основи, а не зато што је био крив по кривичном закону.160
Децембра 2011, приликом уласка у Македонију из Грчке,
архиепископ Јован је поново ухапшен и превезен у скопски
затвор „Идризово“.161 Повод за хапшење била је затворска
казна од две и по године изречена у Суду у Битољу 2010.
године. Од тада се архиепископ Јован налази у затвору у
Македонији.162
Новембра 2012. поглавар канонски непризнате МПЦ
изјавио је да „Нишки споразум“ постигнут 2002. „више не
важи“, те да су односи „две цркве“ на почетку и да мора да
се „стартује са нечим новим“.163 Убрзо је уследио одговор
патријарха СПЦ Иринеја који је рекао да нема преговора
док је владика Јован у затвору.

160

Ухапшен владика охридски Јован, Франкфуртске вести, 12.
децембар 2011,
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/186637/Uhapsen-vladika-ohridskiJovan
161
Поново ухапшен владика Јован, РТС, 12. децембар 2011,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1007288/Ponovo+uhap%
C5%A1en+vladika+Jovan.html
162
Нема преговора док је владика јован у затвору, Франкфуртске
вести, 10. новембар 2012. http://www.vestionline.com/Vesti/Srbija/268573/Nema-pregovora-dok-je-vladika-Jovan-uzatvoru
163
МПЦ не признаје Нишки споразум, Блиц, 5. новембар 2012,
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/351505/MPC-ne-priznaje-Niski-sporazum
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После 11 месеци у затвору, пред судом у Скопљу поново је
почело суђење владики Јовану по оптужници према којој је
заједно са сарадницима проневерио око четврт милиона
евра.164
Другог јула 2013. архиепископ Јован је осуђен на три
године затвора.165
У Србији, осим СПЦ и Напредног клуба, ниједна
организација нити институција није реаговала на очит
верски прогон свештеника СПЦ.
Овакво понашање македонске државе према једном
верском великодостојнику, предмет је бројних критика
током протеклих година, како у региону, тако и шире.
Међународне организације су више пута скретале пажњу
на вишегодишњи непримерени однос према архиепископу
Јовану.166
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Наставак суђења владики Јовану, РТС, 1. новембар 2012,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1203636/Nastavak+su%
C4%91enja+vladiki+Jovanu.html
165
Вранишковски осуђен на три године затвора, РТС, 2. јул 2013,
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/11/Region/1352810/Vrani%C5%A1k
ovski+osu%C4%91en+na+tri+godine+zatvora.html
166
DOCUMENT – EUROPE AND CENTRAL ASIA: SUMMARY OF AMNESTY
INTERNATIONAL’S CONCERNSIN THE BALKANS. JANUARY – JUNE 2005,
Amnesty International,
http://amnesty.org/en/library/asset/EUR05/001/2006/en/28018728-d44a–
11dd–8743-d305bea2b2c7/eur050012006en.html; Macedonia, FREEDOM IN
THE WORLD; http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2006/macedonia?page=22&year=2006&country=7006;
http://www.poa-info.org/
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Десетог јула 2013. реаговала је и Конференција европских
цркава која је позвала Владу Македоније и премијера
Николу Груевског да обезбеде фер суђење и одмах
ослободе архиепископа охридског Јована.167
Када је реч о економским односима Србије и Македоније,
Република
Србија
је
један
од
најважнијих
спољнотрговинских партнера Македоније. Робна размена у
2012. износила је 606,309 милиона евра - наш извоз је био
375,052 милиона евра (0,4% више у односу на 2011), а увоз
231,257 милиона евра (0,7% више у односу на 2011). У 2011.
години робна размена је износила 612,5 милиона, а у 2010.
години 565,6 милиона евра.168
У економском погледу, односи Србије и Македоније
кретали су се силазном путањом крајем јуна и почетком
јула 2013, када је Македонија донела уредбу о
ограничењу увоза пшенице и брашна. Србија, као и друге
земље ЦЕФТА споразума, тада су запретиле реципрочним
мерама. Влада у Скопљу донела је одлуку да укине спорну
уредбу.169
Када је реч о међудржавним односима и посетама између
Србије и Македоније, они се могу оценити као коректни. У
првој званичној посети био је новоизабрани председник
Србије октобра 2012. приликом прославе 100 година од
Кумановске битке на Зебрњаку.
167

КЕК: Фер суђење за владику Јована, Тањуг, 10. јул 2013.
http://mfa.rs/sr/index.php/spoljna-politika/bilaterala/45-bilaterala/638makedonija
169
http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/pres-servis/vesti-odznacaja?lang=lat
168
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Званична посета председника владе Ивице Дачића
Македонији реализована је 27-28. јануара 2013. године.
Имао је састанак са председником Владе Николом
Груевским, примљен је и код председника Собрања. У
делегацији Србије био је министар правде и државне
управе Никола Селаковић, који је имао посебан сусрет са
македонским министром информатичког друштва и
управе. Министар спољних послова Србије Иван Мркић
сусрео се са македонским колегом на маргинама 67.
заседања ГС УН, септембра 2012. У посети Македонији
Мркић је боравио 17-18. фебруара 2013. године. Министар
пољопривреде Македоније фебруара 2013. посетио је
Србију.170
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6. Извештај о политичким правима српског
народа у Словенији
Због непризнавања статуса националне мањине и
посебно услед непостојања наставе српског језика у
словеначким школама, припадници српског народа у
Републици Словенији изложени су асимилацији.
Словеначке власти одбијају да српском народу признају
статус националне мањине иако Срби у Словенији чине
највећу националну заједницу после већинског народа.
Словенци у Републици Србији признати су као национална
мањина. Ипак, положај припадника српског народа
делимично је побољшан пошто је Влада Републике
Словеније предложила закон којим би један број
„избрисаних“ грађана, од којих највећи број припада
српском народу, био обештећен због противправног
брисања из регистра сталног пребивалишта, спроведеног
по налогу Министарства унутрашњих послова Републике
Словеније, фебруара 1992. године.
Славка Драшковић, директорка Канцеларије за дијаспору
и Србе у региону, посетила је Љубљану крајем маја 2013.
године и том приликом разговарала је са словеначким
званичницима о статусу српског народа у Републици
Словенији.171
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Славка Драшковић код Срба у Словенији, РТС, 27.5.2013,
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/Vesti/1331996/Slavka+
Dra%C5%A1kovi%C4%87+kod+Srba+u+Sloveniji.html
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Драшковићева се првог дана посете састала са
представницима српске заједнице, а затим и са
представницима словеначких власти и словеначким
парламентарцима. Драшковићева је изјавила да је у
Словенији наишла на позитиван одговор и разумевање у
погледу решавања статуса српског народа у Словенији.172
Саопштено је да је директорка Канцеларије за дијаспору од
словеначких званичника добила уверавање да ће ускоро
дођи до спровођења Декларације о статусу бивших
конститутивних народа СФРЈ у Републици Словенији која
предвиђа формирање Савета у коме би непризнати
народи, међу којима и српски, имали по једног
представника. Влада Републике Словеније укинула је ово
тело 28. јуна 2012. године непосредно пошто је Европски
суд за људска права пресудио у корист једанаест
„избрисаних“ лица која су водила поступак против
Републике Словеније због противправног брисања из
регистра пребивалишта и обавезао Републику Словенију на
исплату нематеријалне штете тужиоцима у износу од
20.000 евра. Реч је о грађанима који су тајним актом
словеначких органа унутрашњих послова избрисани из
регистра сталног пребивалишта 1992. године и тако лишени
свих права која су до тада уживали у Словенији (права на
рад, образовање, социјалну заштиту, у неким случајевима и
права на наслеђивање...).173
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Директорка канцеларије о статусу Срба у Словенији, Блиц,
28.5.2013, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/384969/Direktorka-kancelarijeo-statusu-Srba-u-Sloveniji
173
Извештај о политичким правима српског народа у региону, Београд,
Напредни клуб, 2012, стр. 58, http://www.napredniklub.org/wp-
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Пошто је Европски суд за људска права јула 2012.
обавезао Републику Словенију и да усвоји план
обештећења избрисаних грађана до 24. јула 2013. године,
Влада Републике Словеније упутила је словеначком
Парламенту предлог закона који предвиђа да избрисаним
грађанима буде исплаћена одштета од укупно 76
милиона евра, тј. по 40 евра (за 8.000 од укупно више од
26 хиљада лица која су била погођена овом мером), за
сваки месец који су провели лишени статуса.174 Међутим,
незадовољни износом који је Влада Словеније
предложила, избрисани грађани поднели су укупно 645
нових тужби Европском суду за људска права у Стразбуру.
175

content/uploads/2012/12/Izvestaj-o-politickim-pravima-srpskog-naroda-uregionu-20121.pdf
174
Припремљен закон за 'избрисаних' 76 милиона евра, Блиц, 4.7.2013.
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/391709/Slovenija-Pripremljen-zakon-zaizbrisane-76-miliona-evra
175
Избрисани: предложени паушал срамотан, РТС, 27 5.2013.
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B
8%D0%BE%D0%BD/1355606/%22%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B
8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%22+%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B
5+%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D
1%83+%D1%83+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%8
3%D1%80%D1%83.html

97

7. Извештај о политичким правима српског
народа у Албанији
Годину иза нас обележио је наставак нетолерантног
понашања албанске државе и народа према тамошњим
Србима који се огледа у непоштовању идентитета Срба.
Срби у Албанији су, без сумње, једна од најугроженијих
националних мањина у Европи. Ова држава, чланица
НАТО-а и потенцијални кандидат за чланство у ЕУ (како се
наводи на порталу Европске комисије),176 још увек је
изразито недемократска, у којој се практикују заостали
обичаји, те наметање албанског идентитета осталим
народима који живе на овом подручју.
Срби у Албанији и даље немају статус националне
мањине, иако су аутохтоно мањинско становништво са
засебном културом и идентитетом и у значајном броју.177
Процењује се да око 30.000 Срба настањених у Републици
Албанији не могу да носе српско име и презиме. Могу да
изаберу и врате једно од то двоје, уз образложење да се
тако ради због „правне сигурности“. Повратак имена или
презимена врши се судским путем, уз минималне
трошкове од око 1.000 евра, за шта наши сународници из
ове државе траже новчану помоћ отаџбине.

176

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-countryinformation/albania/
177
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=country&category=&publisher=&type=COUNTRY
PROF&coi=ALB&rid=&docid=4954cdfe1a&skip=0
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Срби настоје да поврате свој језик, као и националност јер у
матичним књигама рођених и даље стоји да су Албанци.178
У фебруару 2013. Дом Народне скупштине Републике
Србије био је домаћин Јавног слушања о политичким и
другим правима српског народа у региону, на коме су
учествовали и представници Напредног клуба. Павле
Брајовић (у Албанији Павао Јакоја), председник угледног
удружења „Морача-Розафа“ из Скадра, које се бори за
очување идентитета српског народа, на овом скупу
истакао је важне захтеве које српска мањина има према
албанској држави, али је и замолио Србију за помоћ и
подршку преко конкретно датих смерница.
Издвајамо најважније тежње које су Срби истакли на овом
догађају:
1) тражи се поштовање одредаба Оквирне Конвенције
Савета Европе „О заштити националних мањина"
коју је Парламент Албаније ратификовао пре више
од 10 година;
2) треба омогућити слободно национално и верско
изјашњавање, слободну употребу српског језика,
писма и националних симбола;
3) Срби желе школовање на свом језику у јавним
школама Албаније;
4) обезбедити мањинско политичко представљање у
Парламенту Албаније;
5) Албанија да стане у заштиту културних добара и
традиције на свом подручју;
178

http://www.youtube.com/watch?v=5eguKzGg1os
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6) држава Србија треба да потпише Споразум о
заштити националних мањина са државом
Албанијом;
7) отворити школу на српском језику у Скадру и
Фијеру која би институционално ушла у програм
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије;
8) да финансирање српских удружења у Албанији, по
принципу реципроцитета, буде усклађено са
начином на који држава Србија финансира
албанску мањину;
9) да Србима из региона ефикасније, без
компликоване процедуре, буду одобравана
држављанства Србије;
10) уз сарадњу са Српском православном црквом
омогућити успостављање непосредног духовног
живота - ангажовањем сталног свештеника у
Скадру.179
Ови захтеви наше мањине у Албанији говоре не само о
правцима у којима треба да иде политика албанске државе
према српској мањини, као и политика Србије према свом
народу у региону већ се скреће пажња на многобројне
проблеме који још увек постоје, као баласт прошлости, на
нејаким, али истрајним леђима српског народа у Албанији.
Постоји велики број позитивних примера у којима се види
колико се Срби боре за своја основна права у Албанији.

179

http://www.rts.rs/page/rts/ci/Dijaspora/story/
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Посебно се истиче пример села Рет-Либовша у коме је
породица Дулевић у својој кући покренула школу и
омогућила српским ђацима образовање на матерњем
језику. У претходној години подршка им је стизала од
неколико удружења из Србије, рад школе је финансирала
наша држава, а њихове тежње су да даље финансирање
преузме Министарство иностраних послова, преко
Aмбасаде у Тирани.180
Обновљени су и билатерални односи између две земље,
после осам година паузе, посетом шефа српске
дипломатије, господина Мркића, Тирани. Посета је била
уобичајена, на најосновнијем нивоу, без инсистирања на
разговору о правима Срба. Ипак, догађај су испратили
албански националисти демонстрацијама на аеродрому уз
поруку да њихова држава не треба да има никакав контакт
са Србијом.181
У мају 2013. године објављено је важно истраживање о
расној (не)толеранцији у свету по коме су становници
Албаније најгори у региону, а изједначени за нивоом
нетолеранције у Египту.182 Наведени пример такође много
говори о атмосфери која влада у овој држави.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:412934Albanija-U-selu-svi-uce-srpski
181

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:402567Tirana-Protest-zbog-posete-ministra-Mrkica
182
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/382989/Mapa-rasizma-Srbija-u-srediniAlbanija-najgora-

101

У јуну 2013. одржани су парламентарни избори у Албанији,
који практично немају никакав значај за Србе, јер они као
таква категорија у тој држави ни не постоје, а евентуално
омогућавање мањинског учешћа на изборима у Албанији
не представља ни далеку наду. Ипак, истичемо, да су се на
политичкој сцени ове државе десиле промене.183
Социјалистичка коалиција чини нову власт, а њихов
саветник биће некадашњи британски премијер Тони
Блер.184 Србима ова промена може значити једино у
контексту развоја демократије у Албанији, а смењива власт
је први корак у том процесу.

183

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:441074-Albanija-Berisapriznao-poraz-na-izborima
184
http://www.blic.rs/Vesti/Svet/383352/Toni-Bler-savetnik-buducealbanske-vlade
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8. Извештај о политичким правима српског
народа у Румунији
Као што је наведено у извештају од прошле године, у
Румунији је 2011. oдржан попис имовине и становништва.
Иако још увек нису саопштени званични резултати,
прелиминарни показују да се становништво Румуније
смањује, а да расте једино број ромске популације. И овај
попис потврдио је тренд смањења броја Срба у Румунији за
приближно 20% из деценије у деценију. У Румунији данас
живи 18.550 припадника српске националности. Подаци са
пописа из 2002. показују да се тада 22.256 становника
Румуније изјаснило као Срби, док је 1992. попис забележио
29.080 припадника српске националности. Према
пројекцији коју је извео „Нови темишварски весник“, до
2061. у Румунији неће имати ко да се изјасни као Србин,185
а представници Срба из Румуније сматрају да је то
оправдана бојазан.
Пад наталитета, миграције Срба у западне земље након
уласка Румуније у ЕУ и асимилација преко мешовитих
бракова, оправдани су разлози за смањење броја Срба у
градским срединама. Морталитет има пресудан утицај на
смањење српског становништва у селима, што су и
доказали прелиминарни резултати недавног пописа.

185

Нови темишварски весник, број 1 (20), август-септембар 2012.
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На последњем попису Срби су сврстани у категорију
„остали“ са припадницима других националних мањина
којих на територији Румуније има мање од 20.000, па
подаци о друштвеној стратификацији нису прецизни. На
територији Румуније Срби су махом насељени у Банату и то
у четири жупаније: Тимиш (приближно 26% укупног броја
Срба у Румунији), Караш-Северин (приближно 27%), Арад
(5,5%) и Мехединц (5%). Најкомпактнија места у погледу
етничке структуре су Дивич, Краљевац, Радимна и
Белобрешка, у којима Срби чине прближно 80%
становништва, док у Лесковици, Мачевићу, Петровом Селу,
Соколовцу, Свињици и Станчеву чине више од половине
месног становништва. До драстичног пада становништва у
последњој деценији дошло је у Луговету и Соки, Рудини и
Српском Семартону, а једина места у којима се број Срба
повећао су Лукаревац, Овсеница, Пожежина и Рекаш.
Од броја пописаних који су се 2012. изјаснили као Срби,
приближно 60% наводи српски језик као матерњи. С
обзиром на старење становништва, приближно трећина је
радно активна, највећи број се бави пољопривредом, неки
су запослени у прерађивачкој индустрији, а мањи број бави
се прометом робе и услуга. Сви поседују бар
основношколско образовање, највише Срба има бар
гимназијско образовање, а приближно 10 % има
факултетску диплому.
Остварење колективних права Срба и осталих националних
мањина у Румунији је законски регулисано по узору на
европске стандарде „Декларацијом о националним
мањинама“, која подразумева заштиту мањина од било ког
облика дискриминације, насилне асимилиције или
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сегрегације и гарантује права као што је право на
образовање на матерњем језику, као и верско и морално
образовање деце припадника мањина.186
Срби су у Румунији прилично добро интегрисани у
државне институције. Учешће Срба у политичком и
институционалном животу на локалном нивоу одвија се
преко политичких странака чији су чланови наши
сународници, и преко Савеза Срба у Румунији, кровне
српске организације. На локалним изборима одржаним
10. јуна 2012. Срби су имали своје кандидате у две
жупаније и у Темишвару. У жупанији Караш Северин
четири посланика кандидовала су се на листи Савеза Срба
у Румунији, а у жупанији Тимиш и у Темишвару српски
кандидати су били на листи Демократског савеза Мађара,
уз представнике бугарске и украјинске мањине. Након
избора, Срби су добили 11 одборника са листе ССР, 11 са
листа партија и имају 5 председника општина, такође са
партијских листа.
Према члану 62. Устава Румуније, којим је гарантована
присутност представника националних мањина у
Парламенту, Срби имају једног представника. Посланици
мањина се бирају по принципу позитивне дискриминације,
а на изборима одржаним у децембру 2012, српски
посланик187 је освојио 8.500 гласова, иако је за улазак у
Парламент потребно 3.000, што говори у прилог
186

The Declaration of the Government of Romania on National Minorities,
Buchurest, Press release, November 20, 1991, page 3.
187
Након праламентарних избора одржаних у децембру 2012, нови
представник Срба у Парламенту је др Славомир Гвозденовић.
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интегрисаности српске заједнице. Свој положај он оцењује
као равноправан у односу на представнике осталих
мањина, али и других чланова Парламента. Члан је
парламентарне групе националних мањина са 18 других
мањинских посланика и потпредседник Комисије за
културу, уметност и средства информисања, а редовно
присуствује сусретима са румунским министрима који
имају надлежности за мањине. Активно учествује у
промоцији предлога који иду у корист мањинским групама.
У оквиру система институционалне заштите мањина у
Румунији успостављен је „Савет за националне мањине“,
састављен од три представника мањинских заједница које
су заступљене у Парламенту. Улога Савета јесте ојачавање
веза између националних мањина и њихових организација,
као и подршка и анализа активности које се предузимају у
сврси образовања мањина на матерњем језику. Према
речима српских представника, Савет добро функционише,
формирао је сопствену Правну комисију чија је улога да
верификује и указује на битне ситуације које се односе на
права и активности националних мањина. Истичу да су
посебно задовољни радом Департмана за међуетничке
односе при Влади Румуније.
Међутим, Румунија још увек није усвојила посебан Закон о
националним мањинама, иако се о њему у скупштинским
одборима расправља већ дуго. До сада су поднета четири
пројекта овог закона, од којих је један дат и од стране
мањинске посланичке групе.
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Срби у Румунији нису организовани у посебну политичку
странку која би заступала њихове интересе, па ту функцију
обавља Савез Срба у Румунији188 чије је седиште у
Темишвару. Основне активности ССР-а су неговање
националне свести, образовања на матерњем језику и
културне баштине. Поред наведеног, ССР је заслужан за
одржавање везе Срба у Румунији са отаџбином.
У последњих годину дана ССР је организовао бројне
културно-уметничке манифестације са циљем очувања
националног идентитета. Поред пригодних свечаности
којима су обележени велики верски празници (Светосавска
академија), ораганизован је фестивал „Дани српског
филма“, затим „Дани српске културе“ и још много
манифестација које чине културну и уметничку слику
живота Срба у Румунији шароликом.
Иако спадају у образованији део популације, један од
највећих проблема Срба у Румунији тиче се управо
образовања, јер због смањења броја ђака долази до
гашења школа. Број ученика у школској години 2012/2013.
на свим нивоима је мањи јер је угашено 10 школских или
предшколских установа које су радиле на српском језику и
једно учитељско место у Белобрешки. Дакле, у Румунији
2012-2013. године ради још 8 српских четворогодишњих
школа са малим бројем ученика и са само једним
учитељем. Малобројна српска обданишта и основне школе
налазе се у местима у румунском Банату, где живи највећи
број српског становништва.

188

За председника ССР у априлу 2012. изабран је Огњан Крстић.
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Према румунском Закону о школству, за формирање
одељења са наставом на матерњем језику потребно је
петнаесторо деце, мада се у пракси толерише и мањи број
(уз одобрење жупанијског школског инспектората, односно
Министарства образовања).
Од јесени 2010. Срби су изгубили четворогодишње школе у
Великом Семиклушу, Ченеју и Српском Сематрону. У
Темишвару Српску гимназију „Доситеј Обрадовић“, где је
настава организована за ученике од првог разреда основне
до четвртог средње школе, 2012/2013. је похађало 220
ђака.189 Међутим, за разлику од српских матураната из
других земаља из региона, врло мали број темишварских
матураната наставља образовање у Србији. Тако је у 2012.
на Београдском универзитету студирало само троје
студената из Темишвара. Главне препреке су неадекватни
фондови државе Србије за стипендирање студената из
региона, али и језичка баријера, јер се многи прваци тек по
упису у школу по први пут сусретну са српским језиком.
Високошколско образовање на српском језику одвија се на
универзитетима у Букурешту и Темишвару где постоје
катедре за србистику.
Када је реч о информисању на матерњем језику, ситуација
се оцењује као задовољавајућа, а у протеклој години Срби
су добили још једно ново гласило – „Нови темишварски
весник“.

189

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.301.html:385495-Rumunija-Usrpskoj-gimnaziji-sve-manje-djaka
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/srpska-gimnazija-u-temisvaru_387029.html
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И даље излази недељник на српском језику „Наша реч“ и
тромесечник „Књижевни живот“, једино књижевно
гласило на српском језику у Румунији. Активан је програм
на радију „Банат Линк“190, првом радију на српском језику
који емитује програм од 2009. Два сата недељно емитује
се и емисија на српском језику на „Радио Темишвару“ и
емисија „Српски видици“ у регионалном студију
темишварске румунске националне телевизије која траје 25
минута, међутим, програм могу да прате само Срби на
подручју Баната. Гласила финансира румунска држава,
односно ССР захваљујући средствима која наменски добија
од државе. Србија не учествује у финансирању рада
медија.
Румунска држава финансијски подржава активности
српске заједнице окупљене око ССР наменским
субвенцијама. Средства су намењена финансирању
културних и уметничких програма и покривању трошкова
плата запослених при релевантним институцијама.
Прошле године субвенције румунске Владе српској
заједници износиле су близу 600.000 евра.
Поред тога, румунска држава обезбеђује плате и за 40
свештеника Српске православне цркве у Румунији. Иако су
односи Српске и Румунске православне цркве
традиционално сестрински, један од проблема са којима су
се Срби суочили у протеклом периоду јесте потешкоћа
повраћаја имовине Српске православне цркве у
Темишварској епархији и Макриног дома у Темишвару.

190

http://www.banatlink.ro/
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Још није дошло до помака при решењу спора, а
представници Срба наводе да би им помоћ из отаџбине
добро дошла.
У протеклој години пристигла је и скромна материјална
помоћ из отаџбине преко пројеката из Министарства
културе од 3.000 евра, из Канцеларије за дијаспору и Србе у
региону - 14.000 евра за културне активности, а 28.000 евра
за улагање у Српском културном центру Св. Сава у Базјашу
и Свечаној сали Владичанског двора у Темишвару. Укупно,
из отаџбине је дошло 45.000 евра.
Протеклу годину обележило је више посета српских
званичника Србима у Румунији. Приликом сваког сусрета
првенствено се говорило о положају Срба у Румунији.
Било је сусрета са саветником председника Републике
Србије, са директором Канцеларије за дијаспору,
министром културе Републике Србије, представницима
Скупштине - Одбора за односе са Србима из региона, итд.
Сви су се састали са челницима и представницима ССР. На
иницијативу српског посланика у Парламенту, др
Славомира Гвозденовића, у Темишвару је организован
сусрет и саветовање српских посланика и представника из
региона. Срби из Румуније оцењују сарадњу са
институцијама отаџбине као врло добру, посебно са
Канцеларијом за сарадњу са дијаспором и Србима у
региону.
На међудржавном нивоу односи Србије и Румуније се
оцењују као добросуседски и пријатељски. У протеклој
години актуелни премијер Ивица Дачић посетио је
Румунију.
110

Српски медији су спекулисали о евентуалном признавању
независности Косова након изјаве премијера Виктора
Понте да је такав заокрет могућ. Ипак, представници Срба
сматрају да до тога скоро неће доћи и у више наврата
захвалили су Влади Румуније на доследности. С друге
стране, уколико до тога дође, не може се кривити
притисцима изложена Румунија за промену става према
Косову, с обзиром на то да је став променила и Србија,
истичу представници Срба у Румунији.
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9. Извештај о политичким правима српског
народа у Мађарској
У Мађарској је октобра 2011. одржан попис
становништва.191 На званичне резултате се дуго чекало, а
након што су објављени, изазвали су прилично
изненађење. Сходно резултатима, претпоставља се да
тренутно у Мађарској живи близу 10.038 Срба. Ово је
агрегатни број који се образује у складу са законом у
Заводу за статистику Мађарске и подразумева сва лица која
су указала приликом пописа на своју везу са српском
заједницом (осим верске припадности). Дакле, у тај број су
укључене све особе које су се изјасниле за барем једно од
следећег: да им је матерњи језик српски, да им је
националност српска, да у породици или друштву
пријатеља користе српски језик. Слично обарзован број на
претходном попису 2001. је износио 7.350.192 Број оних који
су се изјаснили да су (и) српске националности скоковито је
порастао, приближно 90%, а оних који су се изјаснили да
им је српски матерњи језик за приближно 9%.
Мађарски завод за статистику то оцењује као последицу
изражене активности земаљских и месних мањинских
самоуправа које су позивале на отворено национално
изјашњење.

191

Званична интернет-презентација посвећена попису:
http://www.nepszamlalas.hu/?langcode=en
192
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1522/Otvorena+tema/1300
904/Vi%C5%A1e+od+10000+Srba+u+Ma%C4%91arskoj.html
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Такву кампању водиле су и „Српске недељне новине“,
најзначајније српско гласило у Мађарској. Међутим,
претпоставља се да су повећању пре свега допринеле
миграције; досељеници из 1990-их су се одомаћили и
почели изјашњавати приликом пописа, затим досељени
Мађари из Србије и људи пореклом Срби у другом, трећем
колену су се осмелили и изјаснили. До пораста је дошло у
већим градским срединама, Сегедину, Кечкемету,
Будимпешти, што указује на значај досељеника, али постоји
и миграција „староседелаца“ са села у велике градове. У
сеоским срединама број Срба стагнира или се смањује.
Срби представљају једну од 13 признатих народности
(мањина) у Мађарској, које према новом Уставу Мађарске
чине конститутивни део државе,193 а по бројности сада су
на шестом месту.
Мере
актуелне
мађарске
Владе
прeдвођене
конзервативним Фидесом знатно су погоршале позицију 13
мањина. Нови Устав, који је мађарска Скупштина усвојила
априла 2011. године, привукао је доста пажње и критика,
како у самој Мађарској, тако и у међународној
заједници.194
Мађарска је новим Уставом експлицитно преузела
одговорност за мађарски живаљ у околним земљама, пре
свега омогућивши и олакшано добијање мађарског
193

Енглеска верзија новог мађарског Устава:
http://www.kormany.hu/download/4/c3/30000/THE%20FUNDAMENTAL%20
LAW%20OF%20HUNGARY.pdf
194
Мишљење Венецијанске комисије о новом Уставу:
http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29016-E.pdf.
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држављанства Мађарима из суседних земаља. До средине
јуна 2013. године, око 76.000 људи из целе Србије тражило
је држављанство Мађарске,195 а многи од њих су српске
националности.196
Услов
за
стицање
мађарског
држављанства је познавање језика и доказ, односно
документи да су преци подносиоца захтева рођени на
територији некадашње Мађарске до 1921. или у периоду
између 1941. и 1945. године.
Децембра 2011. усвојен је сет закона, међу којима и нови
Изборни закон који ће почети да се примењује од 2014, и
који никако не одговара националним мањинама. Наиме,
национална мањина може да добије место у Парламенту
уколико на изборима обезбеди једну четвртину гласова
неопходних за изборни праг (конкретно, нешто мање од
0.27 одсто укупног броја гласова на изборима).197 Српска
заједница, без обзира на резултате пописа, не може
скупити толики број гласова и свакако неће успети да
освоји место у Парламенту,198 јер се цензус за добијање
повлашћеног мањинског мандата креће између 15.000 и
25.000 гласова.

195

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1323740/Hil
jade+zahteva+za+ma%C4%91arsko+dr%C5%BEavljanstvo.html
196
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/364380/Madjarske-pasose-traze-iSrbi-iz-Vojvodine
197
Коментар Изборног закона:
http://blogs.reading.ac.uk/readingpolitics/2011/12/25/hungary%E2%80%99s
-new-electoral-law-part-1-the-basics/
198
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/Srbija+na+vezi/13364
88/Aleksov%3A+Moramo+se+izboriti+za+predstavnika+u+parlamentu.html
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Срби сматрају да закон није добронамерно постављен, јер
свих 13 мањина неће бити представљене у Парламенту, већ
две које по бројности предњаче. Шанса да Срби буду
представљени преко неке партијске листе је мала, будући
да српска заједница носи мали број гласова и није толико
атрактивна.
Изборни закон предвиђа да мањине добију само
представника у Парламенту који нема право гласа и који
може да учествује у дискусији током рада само по
одређеним питањима. Одлуку о томе о којим питањима ће
представници мањина моћи да дискутују доноси
процедурални одбор мађарског Парламента који се састоји
од шефова посланичких група. Но, Срби се надају да ће бар
добити „портпарола“ у Скупштини, иако су његов утицај,
стварни обим делатности и право на учешће у расправама
и даље недефинисани.
Мањине у Мађарској су институционално организоване
преко мањинских самоуправа, које заступају интересе
мањина, а дефинисане су Законом о националним
мањинама199 на три нивоа самоуправе – државном,
жупанијском и општинском. Од 2010. нема више Срба у
централним органима власти, као ни осталих припадника
мањина услед опште смене кадра и запослених чиновника.
У локалним представничким телима има Срба одборника,
али не по националној основи.

199

Нови Закон о националним мањинама који је 19.12.2011. усвојио
мађарски Парламент: http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDLAD%282012%29011-e.pdf

115

На основу Закона о правима етничких и националних
мањина из 1995. године, основана је Самоуправа Срба у
Мађарској (ССМ).200 ССМ је културни и документациони
центар, кровнa организацијa тамошњих Срба и заступа
интересе српске заједнице.
Закон о правима националних и етничких мањина у
Мађарској омогућава и оснивање земаљских самоуправа.
Највише тело земаљских самоуправа је Скупштина.
Изменама закона о мањинама 2005. године поред
земаљских уведене су и жупанијске самоуправе.
Представници у оба нивоа бирају се на изборима. У 2011.
Срби су формирали 33 локалне самоуправе, 14 квартовских
у Будимпешти, и две регионалне – у Пештанској жупанији и
самоуправу Срба у Будимпешти201. Мађутим, законски
одређен број одборника у локалним мањинским
самоуправама је смањен на четири, а од 2014. на три.
Избори за локалне мањинске самоуправе ће се одржавати
само у насељима у којима је приликом пописа било
довољно изјашњених Срба. По оцени Срба, ово је
незаконит пропис с обзиром на то да је изјашњавање било
добровољно, анонимно и да грађани тада нису могли знати
да ће избори бити условљени резултатима пописа. Страхује
се да се захваљујући овом пропису у три или четири насеља
где су до сада било српске самоуправе неће моћи одржати
мањински избори.

200
201

Интернет-адреса: http://www.szerb.hu/ser/index.php
http://www.szerb.hu
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Када је реч о финансијским давањима мањинама,
финансирање је постало конкурсно, средства из локалних
извора су преполовљена, а из централних стагнирају у
номиналној вредности. Иако недовољна, остају практично
недоступна због компликоване администрације која је
умногостручена, а критеријуми и начини доношења одлука
су крајње дискрециони и ван домашаја самих мањина.
Мањине средства за своје пројекте добијају преко фонда
„Векерле“.202 И финансирање основног функционисања
месних мањинских самоуправа иде преко агенције
„Векерле“. Колико су средства смањена и дефакто
недовољна, илуструје податак да су три пута мања у односу
на 2003. годину, што значи да је реална вредност чак и пет
пута мања, што за последицу има постепено укидање
сваког облика културне аутономије.
Са друге стране, земаљске самоуправе, које су на нивоу
државе, директно комуницирају са државом и
представљају мањину у комуникацији са властима, имају
извесне стабилне приходе, међутим, и даље нема
елемента нормативности, што значи да се суме одређују
политичким одлукама, те су земаљске самоуправе
изложене потенцијалном финансијском уцењивању. Услед
притисака Владе и зарад очувања културне аутономије,
самоуправе оснивају нове и преузимају постојеће установе.
202

Фонд „Векерле“ носи име по Шандору Векерлеу, тростурком
премијеру Угарске из друге половине 19. и са почетка 20. века. Векерле
је био конзервативни политичар и сматра се једним од носилаца идеје
мађарске културне супрематије над другим народима. Зато се
именовање фонда по Векерлеу, у којем за средства конкуришу и
мањине, од стране многих у мањинској заједници у Мађарској сматра
крајње неумесним.
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Од 2003. је створен фонд за финансирање тих установа, а
2005. је измењен Закон о мањинама, којим је омогућено
редовно финансирање. Сада ових 13 мањина на државном
ниову има 30-40 установа (школа, културних центара...) који
припадају земаљским самоуправама и преко њих се
финансирају из централног буџета. Ипак, о располагању све
скромнијим средствима одлучује надлежно министарство
дате институције, те се земаљска самоуправа одређене
мањине може наћи у подређеном положају у односу на
државну институцију од које фактички зависи, што може
бити средство утицаја државе на мањину.
У Мађарској је јула 2013. угашено Српско позориште у
Будимпешти. Српски грађански театар постојао је од
1813.203 Након промене начина финансирања оваквих
установа у Мађарској, театар није добио ниједан динар за
функционисање за ову годину. Представници овог театра
обратили су се и Републици Србији за помоћ, али је
помоћ изостала. Тако су Срби остали без театра у
Будимпешти, тачно после два века од његовог оснивања.
Образовање на српском језику у Мађарској постоји и има
дугу традицију.204 Изменом Закона о образовању којим је
организација и функционисање школа у потпуности
пренето са локалних самоуправа на надлежно
министарство, знатно су ограничена средства утицаја
мањинских самоуправа.
203

Угасио се српски театар у Будимпешти, Политика, 15. јул 2013,
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Ugasio-se-srpski-teatar-uBudimpesti.lt.html
204
Детаљније: Српски адресар 2007- 2011, линк www.szerb.hu/dokumentumok/adresar_2008.pdf
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Двојезична основна школа и обданиште у Батањи су
услед малог броја ђака упали у финансијску кризу, па је
Министарство просвете донело је одлуку да се та школа
препусти мањинским самоуправама. Сада Срби, заједно
са румунском заједницом, имају много већи утицај на рад
школе, али сносе и одговорност за њено финансирање.
Осим тога, недавно је поднета иницијатива да Самоуправа
преузме управљање и над основном школом и Гимназијом
„Никола Тесла“ у Будимпешти, уколико би се обезбедила
финансијска подршка државе. Преузимање управе над
школама један је од механизама за очување образовања
на језицима мањина, с обзиром на то да је приближно 85%
од двадесетак мањинских школа у власништву мањинских
самоуправа.205
Прошле године спроведена је централизација националних
медија и смањење финансија, те је 20-30% запослених
отпуштено, што највише погађа мањинске заједнице.
Емисије на српском немају своју редакцију, а квалитет
истих услед недостатка средстава опада. Активан је
недељник „Српске недељне новине“, који се финансира
средствима ССМ. Услед недостатка новца, јер нема давања
ни српске ни мађарске владе, емитовање програма на
„Радију СРБ“ и „Ритам Будимпешта“ је практично
суспендовано.
Руководство Земаљске самоуправе Срба у Мађарској (ССМ)
има редовне контакте са Републиком Србијом и АП
Војводином, а пре свега са Канцеларијом за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону.
205

http://snnovine.com/2013/23/index.php
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Срби у Мађарској сматрају да недостаје више слуха
институција у Републици Србији да буду сагледана сложена
питања која се односе на положај српске мањине у овој
земљи. Као главни проблем истичу то што се у односима са
Мађарском првенствено наглашава подршка ове земље
Србији на путу ка ЕУ, а занемарују се питања од значаја за
српску мањину.206
Све су чешћи испади екстремних националиста у
Мађарској који, уз некада прећутну, а некада отворену
сагласност владајућих конзервативних кругова, траже
ревизију Тријанонског уговора и организују скупове који
такве идеје промовишу.207
Међуетничких трвења нису били поштеђени ни српски
гимназијалци којима су у марту за време кошаркашке
утакмице скандиране пароле мржње,208 на зградама
српских институција у Будимпешти и Сентандреји
осванули су увредљиви графити, што је, како наводе Срби
у Мађарској, добрим делом последица антисрпког
утицаја медија.
Ову годину обележила је званична посета председника
Републике Србије Томислава Николића Мађарској, а затим
је уследила и посета мађарског председника Јаноша Адера
српским званичницима крајем јуна.

206

Погледати чланак Боље им било у Угарској него у Мађарској, Сведок,
бр. 833, 26. јун 2012. године.
207
http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/317941/Madarski-nacionalistiSbija-ne-moze-u-EU-dok-se-ne-rese-juzni-krajevi
208
http://www.dijaspora.gov.rs/politicari-okom-navijaci-skokom/
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Његовој посети претходило је изгласавање „Декларације о
осуди аката против цивилног мађарског становништва у
Војводини током 1944-1945. године“. Посланици опозиције
оценили су овај акт као исхитрени покушај придобијања
подршке Мађарске даљим европским интеграцијама
Србије.209 Приликом сусрета са Адером, Николић је истакао
да нови Изборни закон не погодује Србима у Мађарској и
изразио наду да ће бар бити помака у несметаном раду
српских школа. С друге стране, мађарски председник је
обећао подршку Србији за добијање датума за почетак
преговора са ЕУ. Адер се такође сусрео са премијером
Дачићем и разговарао о унапређењу регионалне
економске и културне сарадње. Адер се обратио
посланицима Народне скупштине и извинио се за злочине
које су за време Другог светског рата починили Мађари
над, како је рекао, „невиним Србима“ и захвалио
посланицима на доношењу „Декларације о осуди аката
против цивилног мађарског становништва у Војводини
током 1944-1945. године“. Николић и Адер посетили су
Чуруг у ком су одали пошту мађарским и српским жртвама
из Другог светског рата.210

209

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=21&nav_
category=11&nav_id=724953
210
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Ader-se-izvinio-za-ratnezlocine-nad-nevinim-Srbima.lt.html

121

Закључци
На основу представљених налаза у Извештају Напредног
клуба о политичким правима српског народа у региону,
очигледно је да је током 2012/2013. године стање ових
права погоршано.
На првом месту споменућемо Црну Гору, где и даље није
решено питање статуса српског народа, у току су појачани
притисци на Митрополију црногорско-приморску, нису
регулисана питања држављанства нити просветна и
културна права српског народа, међу којима је на првом
месту питање српског језика. Посебно је лоше што се
политика Републике Србије према српском народу у Црној
Гори променила после маја 2012. године, пошто је
садашња Влада из одређених партијских обзира према
режиму Мила Ђукановића прекинула политику подршке
култури и просвети која је раније вођена. Српска Влада није
реаговала на основане сумње да су у Црној Гори
фалсификовани председнички избори, као што није
реаговала ни на шовинистичке испаде режима у
Подгорици.
Кад је реч о Републици Српској/БиХ, упркос томе што
током протеклих седам година није дошло до значајнијег
ограничавања аутономије Републике Српске, све су јачи и
учесталији притисци у том правцу. САД и СР Немачка
настоје
да
злоупотребе
европске
интеграције,
међународне кредите и утицај који имају на међународне
установе у БиХ како би на штету српског народа и РС
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наметнуле неуставну ревизију Дејтонског споразума у
Устава БиХ. При том, у Федерацији БиХ српски народ и
даље нема она права која Бошњаци/Муслимани имају у
Републици Српској, а упркос пресуди Европског суда за
људска права није регулисано питање станарског права
припадника ЈНА и ВРС. Од промене владе у Београду
донекле је умањен интензитет односа између Србије и
Републике Српске и појачана је кампања против Републике
Српске у делу медија под утицајем невладиног сектора, као
и кампања против представника Републике Српске у
медијима који подржавају Владу.
Претходна година је према налазима Напредног клуба
несумњиво најтежа по српски народ у Републици
Хрватској од нормализације односа између Републике
Србије и Републике Хрватске. Овоме је допринела
чињеница да од Хрватске никада није озбиљно тражено да
испуни обавезе које прихватила Ердутским споразумом и
Уставним законом о нациналним мањинама. Хрватска је
при том примљена у Европску унију и упркос чињеници да
није вратила више од 20.000 станова својим грађанима
српске националности који су поседовали станарско право,
баш као што је у односу на остале земље региона, које су
биле захваћене ратом, постигла најмањи успех у враћању
избеглица и прогнаника. Ослобађање хрватских генерала
који су спроводили највећу операцију етничког чишћења у
претходним ратовима, као и ускогруд и странчарски однос
садашње Владе Србије допринели су веома лошем
приликама у којима се налази српски народ у Хрватској.
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У Републици Словенији коначно је после више од
двадесет
година
започето
решавање
питања
„избрисаних“ грађана. Српски народ, за разлику од
Словенаца у Србији, и даље не ужива статус националне
мањине иако представља највећу националну заједницу
после већинског народа, а тиме ни било каква права која из
таквог статуса проистичу.
Република Македонија је после више деценија признала
ослободилачку природу Првог балканског рата. Прослава
стогодишњице победе Српске војске на Куманову имала је
државни карактер и несумњиво је утицала на афирмацију
политичких и других права српског народа у Македонији.
На другој страни, настављен је прогон Охридске
православне архиепископије који је кулминирао
пресудом којом је архиепископ Јован Шести изнова
осуђен на вишегодишњу казну затвора. За разлику од
међународних организација за заштиту људских права,
Република Србија није реаговала.
Ионако лоше прилике кад је реч о политичким правима
српског народа у Републици Албанији остале су
непромењене са тенденцијом даљег погоршавања.
Мађарска је једина држава у региону у којој је према
подацима последњег пописа становништва забележен
пораст броја припадника српског народа. Од 2014. године
националне мањине у Мађарској би коначно требало да
добију
право
на
представнике
у
Парламенту.
Конзервативна политика националистичких власти у
Мађарској доприноси даљем оспоравању и умањивању
права националних мањина, па тако и Срба.
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Румунија је и даље једина држава у региону у којој српски
народ ужива пун капацитет права загаранотаваних
Уставом и међународним споразумима (будући да у
Румунији још увек није усвојен Закон о правима
мањинских народа). Број Срба у Румунији умањен је у
последњој деценији услед миграција и асимилације.
-Установе у Републици Србији, које би требало да се баве
односима са српским народом у региону, ослабљене су
током претходне године. Министарство за дијаспору и
Србе у региону сведено је на ниво Канцеларије, седница
Скупштине дијаспоре и Срба у региону 2013. године
завршена је суштинским неуспехом, док ионако мала
званична буџетска издвајања стагнирају. Јавно слушање о
политичким правима српског народа у региону је одржано,
пре свега захваљујући залагању председника Одбора за
дијаспору и Србе у региону, Александра Чотрића, и
директорке Канцеларије за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону, Славке Драшковић. Ово слушање је
организовано тако да његово деловање буде
релативизовано (превелики број учесника и мешање тема
– политичка, просветна и културна права), а најава, па
отказивање доласка највиших представника Републике
Србије допринела је његовом разводњавању и
маргинализацији.
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Препоруке
 Напредни клуб предлаже уподобљавање политике
Републике Србије према српском народу у региону,
политици коју према деловима суверених нација изван
државних граница воде Мађарска, Република Хрватска и
Република Бугарска.
 Предлажемо да политика према српском народу у
региону из политичких, економских и идентитетских
разлога постане један од стубова државне политике
Републике Србије.
 Предлажемо да материјална давања буду уједначена
издвајањима Републике Србије за активности овдашњих
националних мањина.
 Политика према српском народу у региону треба да
буде раздвојена од политике према дијаспори.
 Предлажемо
унификацију
културне,
просветне,
медијске и економске политике Републике Србије
према српском народу у региону. Захтевамо
модернизацију и унапређење установа које се баве
српским народом у региону и кородинацију свих
државних установа приликом вођења ове политике.
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