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ЛАЖНА ДЕКЛАРАЦИЈА
Правда, Датум : 1.11.2011, Страна : 9
ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА СРБИЈЕ
БЕОГРАД - Представници избегличких удружења прогнаних и избеглих Срба из
Хрватске затражили су јуче пријем код председника Србије Бориса Тадића
незадовољни због усвајања документа на предстојећој министарској
конференцији 7. новембра у Београду, којим ће бити послата порука да су
имовински проблеми избеглих решени.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта рекао је после
предаје писма и захтева за председника да се у финалном нацрту „Заједничке
декларације за проналажење решења проблема избеглих и расељених лица“ не помиње
повратак одузете имовине и стечених права избеглих и прогнаних из Хрватске и
великог броја других оштећених грађана.
Због тога садашњи нацрт декларације за нас није прихватљив, он је супротан нашим
интересима. Од председника Тадића тражимо да министар спољних послова Вук
Јеремић не потпише садашњи нацрт заједничке декларације. Сматрамо да је
декларација превара и постављамо питање зашто Министарство спољних послова
Србије крије финални нацрт пуних месец и по дана, ако је он у интересу пола милиона
избеглих Срба и 100.000 грађана Србије који су оштећени у својим правима а који су
имали куће или викендице - каже Линта, и упозорава да темељ дијалога мора бити
Анекс Г Бечког споразума о сукцесији, у којем се јасно каже да ће свим грађанима
бити заштићена и враћена права која су имали 31. децембра 1990. године.
Било какав наводни пренос права учињен после 31. децембра 1990. године и закључен
под присилом или супротно нормама међународног права биће ништаван. Бечки
споразум о сукцесији је међудржавни споразум који, према међународном праву и
Уставу Хрватске, има већу правну снагу од домаћег законодавства. У протеклих седам
година представници држава наследница бивше СФРЈ нису ниједном разговарали о
спровођењу Анекса Г, већ су се бавили поделом дипломатскоконзуларних
представништава, архивске грађе и других ствари. Због чега министар Јеремић одбија
да покаже тај документ јавности? - упитао је Линта.
Представници избегличких удружења и завичајних клубова избеглих и прогнаних Срба
из Хрватске затражили су да председник Србије подржи њихове захтеве и најавили да
ће до 7. новембра и министарске конференције у Београду долазити сваког дана до
Председништва Србије, док год их Тадић не прими.
ОД САД 800 МИЛИОНА ДОЛАРА
Преглед, Датум : 1.11.2011, Страна : 3
Сједињене Америчке Државе за 10 година у Србију уложиле знатну суму новца
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„Циљ помоћи био је да се помогну и промовишу реформе, посебно оне које ће
омогућити Србији да постане члан Европске уније“, истакла америчка амбасадорка
Амбасадорка Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду Мери Ворлик
изјавила је јуче да су САД инвестирале више од 800 милиона долара у Србији у
последњих десет година кроз различите програме развојне помоћи.
Ворлик је у интерјвуу агенцији Бета казала да је око 663 милиона долара додељено је
кроз програме за економски раст и унапређење управљања Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД), која обележава 10 година рада у Србији и 50 година
рада у свету.
„Циљ помоћи био је да се помогну и промовишу реформе, посебно оне које ће
омогућити Србији да постане члан Европске уније (ЕУ). Верујемо да је направљен
значајан напредак“, истакла је амбасадорка.
Према њеним речима, конкретну помоћ САД су у Србији пружиле подршком
доношењу великог броја закона важних за процес реформи и стварање законског
оквира и пословног амбијента пресудног за привлачење инвестиција у Србију.
„То је велики део посла САД у Србији. Да се помогне у стварању средине која ће
стимулисати инвестиције, стварање радних места и економски раст“, казала је Ворлик.
Како је додала, УСАИД је помогао великом броју компанија из Србије да боље наступа
на тржишту, а постоји и блиска сарадња с великим бројем локаних самоуправа на
развоју капацитета за привлачење инвестиција.
Један од најуспешијих УСАИД-ових програма у Србији, истакла је амасадорка САД,
представља Пројекат за економски развој општина (МЕГА) у којем су учествовале 32
локалне самоуправе.
„Те општине су успеле да привуку 1,6 милијарди евра инвестиција. То је огроман
успех“, оценила је Ворлик.
Амбасадорка је истакла и да је УСАИД помогао при оснивању Опортјунити банке
у Србији, која је од 2005. године до сада одобрила око 125 милиона евра кредита
предузетницима, избеглицама, интерно расељеним лицима којима је био потребан
капитал за почетак пословања.
Антрфиле : Нова помоћ аграру
Директорка УСАИД-а у Србији Сузан Фриц истакла је да је за 10 година рада те
агенције у Србији половина помоћи била намењена програмима економског развоја, а
друга половина реформама правосуђа и законског оквира.
Као пример, Фриц је навела да је резултат програма побољшања конкурентности, који
је био фокусиран на секторе обновљивих извора енергије, грађевинског материјала,
филмске индустрије, конгресног туризма, био раст инвестиција и прихода од 250
милиона долара.
Како је додала директорка УСАИД-а у Србији, тај програм је завршен али ће бити
настављена подршка у области пољопривреде, где је досадашња помоћ УСАИД-а дала
резултат у повећању продаје пољопривредних производа за 160 милиона долара.
ДРЖАВА ХИТНО ДА РЕШИ ПРОБЛЕМ АЗИЛАНАТА
Пресс, Датум : 2.11.2011, Страна : 16
У БАЊИ КОВИЉАЧИ незадовољство због миграната
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Грађани: Блокираћемо путеве, наша деца неће ићи у школе!Напето Становници
Бање Ковиљаче забринути за безбедност јер је град преплављен странцима,
нетрпељивост порасла после силовања које је извршио један Авганистанац
Грађани Бање Ковиљаче траже од државе да хитно реши проблем више од 2.500
азиланата. Мештани су забринути за безбедност јер је град преплављен странцима, а
нетрпељивост је порасла после силовања за које је осумњичен један Авганистанац.
Они поручују да ће уколико се не пронађе решење, блокирати путеве и неће слати децу
у школе!
Градоначелник Лознице Видоје Петровић каже да проблем са азилантима мора што
пре да се реши.
Туристи заобилазе Ковиљачу
- Седам месеци покушавамо најодговорнијим људима у земљи да укажемо на
проблем великог броја страних држављана у Бањи Ковиљачи и ризик који то
доноси. Нажалост, сви ћуте, а тензије се подижу. Желимо да држава то коначно
реши, а локална самоуправа и грађани спремни су да помогну у налажењу
најбољег решења. Наша страховања да би тако велики број страних држављана
сконцентрисан на једном месту могао озбиљно да угрози безбедност нажалост су се
потврдила случајем силовања. Да ли треба да се догоди још нешто па да се неко у овој
држави осети одговорним и предузме нешто - рекао је Петровић указујући са
одборницима из Ковиљаче поново на проблем са азилантима изван Центра за азил.
- Када смо позвали Владу да реши проблем, у Ковиљачи је било око 500
азиланата, а сада их је више од 2.500, углавном из Авганистана и Сомалије.
Страх да би тако велики број могао озбиљно угрозити безбедност је потврђен, од
нарушавања јавног реда и мира до случаја силовања. Држава мора да реагује и
искључи ризик од инцидената и појаве болести и епидемија. Ако се деси неки
нежељени догађај, да ли ће се тада неко препознати одговорним - пита се Петровић.
Он каже да због свега велику штету трпи и туризам и да људи почињу да
заобилазе Ковиљачу и овај крај, и пита да ли је могуће да хиљаде људи илегално,
без путних исправа, прелазе државну границу и улазе дубоко у територију Србије.
Радосав Јошић, председник градског Савета за безбедност, каже да је несхватљиво да
лозничка полиција тврди да је у Ковиљачи више од 2.500 тражилаца азила, а начелник
пограничне полиције да их је десет пута мање.
- Радош Ђуровић, извршни директор Центра за заштиту и помоћ тражиоцима
азила из Београда, тврди да се у овом случају ради о „чистом сензационализму“ и
да осумњичени за силовање није тражилац азила већ је на територији Србије
боравио потпуно илегално, у пролазу, као део илегалног ланца. Ђуровић каже да
је цифра о 2.500 „азиланата“ потпуно нетачна, да су то две Бање Ковиљаче и да
тренутно ван Центра за азил, дакле у приватном смештају, има 200 легалних
тражилаца азила и 400 илегалаца. Позваћу све који лицитирају са бројем
азиланата да дођу у Ковиљачу и виде стање. Ковиљача има око 6.000 становника,
а азиланти су достигли већ готово половину те бројке - рекао је Јошић.
Отвара се и трећи азил
Председник МЗ Бања Ковиљача Мирослав Вукосављевић најавио је за недељу
протестни скуп у центру места на коме ће мештани мирно изразити неслагање са
ситуацијом и нереаговањем државе.
- Ми нисмо расисти нити нетолерантни и ако је неко имао разумевање за све патње
избеглица током последњих 20 година и азиланте, то су били житељи Ковиљаче.
Позивам све мештане да наредних дана буду максимално толерантни, да из ове приче
изађемо достојанствено уз подршку државних органа. Тражићемо да држава учини
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нешто и ствар реши. Озбиљно размишљамо о протестима. За сада неће бити блокаде
путева, а на састанку родитеља одлучићемо да ли ће од понедељка деца ићи у школе каже Вукосављевић.
На бројне апеле Лознице слате премијеру Мирку Цветковићу и Комесаријату за
избеглице држава је једино реаговала отварањем центра у Боговађи, у који је из
Ковиљаче смештено 320 тражилаца азила. Како сазнајемо, држава планира да
ускоро отвори и трећи азил после Бање Ковиљаче и Боговађе. Нови азил биће
отворен 100 километара од Београда, највероватније у некој од бивших касарни.
Антрфиле : Кожне и полне инфекције
Др Љиљана Дражић из амбуланте у Ковиљачи каже да су азиланти у центру прошли
систематске прегледе, али да немају увид у здравствено стање оних ван њега.
- Лако може доћи до повећаног броја инфекција које се преносе капљичним путем и
контактом, а те особе улазе у локалне продавнице, пошту и амбуланту, као и мештани.
Апелујем на оне који им издају смештај да то буду бар просторије са минимумом
услова за личну хигијену - каже она.
До сада је међу њима регистровано пет-шест случајева ТБЦ, има их са кожним и полним
инфекцијама и долазе у врло дискутабилном стању. Смештају их и по 20 у једну
просторију, издају им се и оне без грејања и тоалета, а спавају и по напуштеним зградама
и вагонима.
ОЛУЈА ДОКАЗ
Вечерње Новости, Датум : 2.11.2011, Страна : 3
СРБИЈА У ПЕТАК МСП У ХАГУ ПРЕДАЈЕ ДОПУНУ ТУЖБЕ
Пресуда генералима у нашу корист
СРБИЈА ће у петак, 4. новембра, Међународном суду правде у Хагу предати
додатне аргументе за нашу контратужбу за геноцид против Хрватске.
Према нашим сазнањима, у обимном поднеску, који представља одговор на
хрватске аргументе против наше контратужбе за геноцид, Србија ће се, између
осталог, позвати и на пресуду Хашког трибунала генералима Анти Готовини и
Младену Маркачу због злочина током ”Олује”.
Такође, Београд ће доставити и око 300 примедби на спискове хрватских жртава, које
је доставио Загреб, јер на њима има доста Срба, али и људи који нису страдали у
ратним операцијама, већ природном смрћу.
Према речима Саве Штрбца из ”Веритаса”, иначе члана нашег правног тима пред
МСП, наш поднесак подељен је у неколико томова, а суду ће бити достављено око 40
примерака, како би материјал био достављен свим судијама и противничкој страни.
Србија је контратужбу за геноцид поднела у јануару ове године. У њој се тражи да
највиши суд Уједињених нација утврди да ли је Хрватска починила геноцид током
”Олује”, у намери да потпуно или делимично уништи крајишке Србе. Такође, наша
земља не одустаје од захтева из контратужбе да Хрватска плати пуно обештећење за
нанету штету током ове акције, да се обезбеди сигуран повратак расељених, као и да се
из закона о државним празницима избаце ”Дан победе и домовинске захвалности” и
”Дан хрватских бранитеља”, који се славе 5. августа, на дан завршетка ”Олује”.
Антрфиле : ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 2012.
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Претпоставља се да ће суд дати рок од месец-два да се Хрватска упозна са новом
документацијом, након чега би требало да буде заказан и главни претрес,
највероватније до краја следеће године.
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ФИЛЕ: ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦА
Правда, Датум : 5.11.2011, Страна : 3
БРИСЕЛ/ВАШИНГТОН
- Решавање проблема избеглица је кључни корак ка помирењу међу земљама
западног Балкана, изјавио је у петак Танјугу европски комесар за проширење
Штефан Филе уочи посете Београду, где ће у понедељак почети самит Сарајевског
процеса (од 5. до 8. новембра), који обухвата Босну и Херцеговину, Србију, Црну
Гору и Хрватску.
- Повратак избеглица је један од најосетљивијих и најтежих проблема, који имају
директан утицај на живот већине људи у региону рекао је Филе.
Лидери поменуте четири земље окупљају се једном годишње како би координисали
напоре да се људима избеглим током ратова деведесетих омогуВи повратак у своје
домове. На самит у Београд ће доВи и вршилац дужности помоћника америчког
државног секретара за популацију, избеглице и миграцију (ПРМ) Дејвид Робинсон.

НЕ ПОТПИСИВАТИ ДЕКЛАРАЦИЈУ
Правда, Датум : 5.11.2011, Страна : 12
УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА ИЗ ХРВАТСКЕ УПОЗОРИЛА ДА ИМ ИМОВИНА ЈОШ
НИЈЕ ВРАЋЕНА
БЕОГРАД - Представници избегличких удружења прогнаних и избеглих Срба из
Хрватске затражили су да се отвори суштински дијалог између Србије и Хрватске,
којим би био решен повратак одузетих имовинских и стечених права избеглица.
- На конференцији 7. новембра у Београду министри спољних послова Србије,
Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе потписаће „Заједничку декларацију о
завршавању проблема избеглих и расељених лица“, која ће послати поруку да су
имовинска и стечена права избеглих решена, иако нису - каже председник
Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта. Према његовим речима,
преостали социјални случајеви биће решавани кроз донаторске конференције, и
то куповином пакета грађевинских материјала, изградњом социјалних станова и
слично.
- Поздрављамо тај социјални аспект, али сматрамо да он није довољан и да би
министарска конференција морала да обухвати концепт људских права - рекао је
Линта. Представници избегличких удружења су од 31. октобра сваког дана слали допис
председнику Србије и позвали га да јавно подржи њихове захтеве, и да министар
спољних послова Вук Јеремић не потпише садашњу верзију заједничке декларације.

ФОН СИДОВ: РЕШЕЊА ТРАЖИТИ БЕЗ НАМЕТАЊА
Политика, Датум : 3.11.2011, Страна : А6
Косовска Митровица – Известилац Савета Европе за политичка питања Бјерн фон
Сидов боравио је јуче у Косовској Митровици на позив четири председника
општина на северу, где је разговарао о актуелној кризи на северу КиМ, стању
људских права Срба и могућностима за повратак више од 250.000 протераних са
територије Косова и Метохије.
Председник општине Косовска Митровица Крстимир Пантић је казао након састанка да
су Сидову пренели да је криза на северу Косова изазвана једностраном акцијом
Приштине, али и да решење проблема које овде траје пуна три месеца треба тражити
мирним путем и решењем које ће бити прихватљиво за све.
Разговарано је и о отварању суда у Косовској Митровици. „Рекли смо да није добро да
се решења намећу, већ је потребно да она буду прихватљива за све”, рекао је Пантић и
додао да је Фон Сидов подржао такав став српских представника. „Ми смо пренели и
своје задовољство због његовог извештаја који је поднео Парламентарној скупштини
СЕ у коме се каже да Савет Европе остаје статусно неутралан и да ће подржати свако
решење које се постигне у договору две стране”, рекао је Пантић.
У кратком обраћању новинарима известилац Савета Европе за политичка питања је
оценио да је разговор био конструктиван да је било речи о многим важним питањима и
да ће разговори бити настављени. Представник СЕ треба половином новембра да
поднесе нови извештај.
„Претходни извештај поднет у јуну ове године у СЕ у коме се говори о ситуацију у
Босни и Херцеговини, Албанији и на Косову и где се, између осталог, каже да нема
заштите људских права грађана, усвојен је без примедбе, исправке и критике”, рекао је
Фон Сидов и додао да је то било пресудно за његов повратак на Косово како би се
упознао и са питањем царине на том подручју.

PRESS CLIPPING
Понедељак 07.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПАРОХ ПОЗВАО РАСЕЉЕНЕ СРБЕ ДА СЕ ВРАТЕ
Блиц, Датум : 6.11.2011, Страна : 3
ПРИШТИНА
Парох приштински Дарко Маринковић позвао је јуче расељене Србе да се врате у
Приштину и придруже се групи од седамдесетак Срба који живе у том граду. Парох
је додао да је то само његов позив и добронамеран савет расељеним Србима.
Отац Дарко је рекао да су неки расељени Срби пренели посмртне остатке предака у
места где сада живе, иако то СПЦ строго забрањује.
ФИЛЕ: ОМОГУЋИТИ ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИЦАМА
Пресс, Датум : 6.11.2011, Страна : 4
КОНФЕРЕНЦИЈА
БРИСЕЛ - Решавање проблема избеглица је кључни корак ка помирењу међу земљама
западног Балкана, изјавио је Танјугу европски комесар за проширење Штефан Филе
уочи посете Београду.
- Повратак избеглица је један од најосетљивијих и најтежих проблема, који имају
директан утицај на живот већине људи у региону - рекао је Филе. Он ће у
понедељак у Београду учествовати на самиту Сарајевског процеса, који обухвата
Босну и Херцеговину, Србију, Црну Гору и Хрватску.
ПРОТЕСТ ГРАЂАНА БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ЗБОГ ИМИГРАНАТА
Политика, Датум : 7.11.2011, Страна : А11
Око 2.000 грађана јуче је на протестном скупу у Бањи Ковиљачи затражило
измештање свих илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог
туристичког места. Како је пренела Бета, на скупу симболичног назива „Ко је
следећи” говорили су незадовољни грађани и представници туристичких и
здравствених радника, заинтересованих за решавање проблема неконтролисаног
прилива имиграната у Бању Ковиљачу.
Упућен је јавни позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за
избеглице Републике Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачи и с
мештанима разговарају о решавању тог проблема. Договорено је да родитељи, због
сигурности, од данас не пуштају децу у школу.
На транспарентима је између осталог писало „Дачићу, био си на отварању Центра, дођи
и на затварање”, „Безбедан живот за нашу децу”, „Ковиљача није на продају”. У Бањи
Ковиљачи је од раног јутра био приметан већи број полицајаца, а за време трајања самог
митинга, од поднева до 14 часова, били су стационирани и припадници Интервентне
јединице, али је скуп протекао без инцидената.
Непосредни повод одржавања митинга је случај силовања држављанке Велике
Британије прошлог четвртка, за које је осумњичено петоро имиграната из Авганистана.
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На улицама Бање Ковиљаче јуче је био мањи број страних држављана у односу на
раније дане, када су углавном у самом центру места и бањском парку.
Према последњим подацима полицијске станице у Лозници, тренутно ван Центра
за азил у Бањи Ковиљачи, који има 80 места, борави више од 2.500 азиланата из
Африке и Азије.
Локалне власти су се у неколико наврата за помоћ у решавању тог проблема већ
обраћали Комесаријату за избеглице Србије и премијеру Србије Мирку
Цветковићу, али пошто конкретних корака није било, грађани су се сами
организовали.
Антрфиле : У Боговађи се мештани друже са азилантима
Мештани Боговађе и околних села немају проблема са азилантима смештеним у
одмаралишту Црвеног крста у том месту код Лајковца, рекао је управник Центра
за азиланте Стојан Сјеклоћа. Како је пренела Бета, Сјеклоћа је додао да Црвени крст и
локална месна заједница организују дружење мештана са азилантима, па су игранке или
фудбалске утакмице уобичајена ствар.
Кроз тај центар, отворен 1. јуна одлуком Владе Србије, до сада је прошло више од 300
азиланата, а тренутно их је 137 из Сомалије, Авганистана, Еритреје, Пакистана, Ирана,
Ирака, Либије, Шри Ланке и Палестине. Центар у Боговађи је отвореног типа, па
азиланти могу да одсуствују до три дана уз дозволу управника. Ту погодност они
најчешће користе да би се видели са земљацима у Београду и Бањи Ковиљачи, или да би
отишли до Суботице по новац, који им тамо стиже из домовине.
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ИЗБЕГЛИЦАМА
Данас, Датум : 7.11.2011, Страна : 4
Београд - Министри спољних послова Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ
учествоваће данас у Београду на међународној конференцији посвећеној решавању
проблема избеглица у региону. Најављено је учешће европског комесара за
проширење Штефана Филеа, високог комесара УН за избеглице Антонија
Гутереша и помоћника америчке државне секретарке за питања избеглица Дејвида
Робинсона.
Министри Вук Јеремић, Свен Алкалај, Горан Јандроковић и Милан Роћен потписаће
заједничку декларацију којом се четири државе обавезују на проналажење решење за
преостале расељење и избегле у региону. Бета
ДЕЦИ БРАНЕ ДА ИДУ У ШКОЛУ
Пресс, Датум : 7.11.2011, Страна : 14
Протестни скуп у Бањи Ковиљачи
Мештани траже да се изместе сви азиланти, имигранти и Центар за азил
Потпуно испуњење захтева Сви говорници истакли да ученике неће слати на наставу
Превршена мера
Повод за протест било је силовање стране држављанке
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На протестном скупу у центру Бање Ковиљаче око 2.000 мештана јуче је затражило да
се из овог туристичког места што пре изместе сви тражиоци азила, илегални имигранти
и Центар за азил. Грађани су поручили да децу неће пуштати на наставу у основну
школу до потпуног испуњења свих њихових захтева.
Мештани месецима указују на неконтролисани прилив азиланата, којих је према
полицијским подацима више од 2.500, а повод за протест под слоганом „Ко је следећи?
„ било је силовање стране држављанке за које је осумњичено пет илегалних имиграната
из Авганистана, а ухапшен један.
Проблеми се гомилали
Мирослав Вукосављевић, председник МЗ Бања Ковиљача и члан организационог
одбора јучерашњег протеста, истакао је да су месецима обраћали надлежним државним
органима за помоћ у решавању овог проблема, али одговора нема.
- Проблеми су се гомилали да би ескалирали силовањем стране држављанке. Центар за
азил у Ковиљачи постоји неколико деценија и кроз њега је прошло на хиљаде људи који
су напуштали своју земљу. Мештани Ковиљаче су се према њима увек односили крајње
коректно и добронамерно и зато не допуштамо да нас неко прозива да смо расисти и
нетолерантни. Позивам надлежне органе, првенствено МУП и Комесаријат за избеглице
да дођу и заједно са нама нађу одговарајуће решење које би задовољило мештане
Ковиљаче, које не би било на штету угледа Србије у свету - рекао је Вукосављевић.
Више говорника указало је да је ово миран породичан протест незадовољних, огорчених
и уплашених родитеља и мештана за безбедност своје деце, егзистенцију и будућност
Ковиљаче одржан „у минут до 12“, који су, узалудно чекајући реакцију надлежних,
схватили да је крајње време да се нештопредузме.
Рекли су да за азиланте има другог места у Европи, а за њих нема друге Ковиљаче, и
запитали може ли се оволики број азиланата замислити у било којем познатијем
европском лечилишту.
Докле да се људи плаше
- Захтевамо да се изместе азиланти и исели Центар за азил јер је то једини начин да се
овај проблем не понови. Од сутра деца неће ићи у школу све до потпуног испуњења
свих наших захтева. Ми смо миран и културан народ, који не може потпуно слободно да
шета улицама свога места - рекао је мештанин Иван Поповић.
Мештани Ковиљаче последњих дана огорчени су због изјава Радоша Ђуровића из
Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила и комесара Владимира Цуцића и бурно су
реаговали на помињање њихових имена.Наталија Максимовић, мајка три ћерке, рекла је
да децу прате и дочекују из школе, а са првим мраком куће се затварају.
- Људи се плаше, докле више. Неке НВО говоре да ширимо говор мржње, да не знамо
шта је толеранција. Радош Ђуровић, директор неке тамо НВО, константно говори лажи
о Бањи Ковиљачи. Каже да „надувавамо проблем“. Волела бих да он прошета парком,
па да га питамо колико је азиланата овде. Комесар Цуцић на ТВ каже да је ово што се
дешава у Ковиљачи сукоб између мештана који издају куће и оних који би то хтели, а не
могу. То није тачно. Ово је забринутост да ће следећи ко буде силован или, не дај Боже,
убијен, бити неко од нас. Наша деца сутра неће ићи у школу све док држава не реши
овај проблем - рекла је Наталија Максимовић.
Скуп је прошао мирно, а у Ковиљачи су јуче иначе, биле јаке полицијске снаге уз
присуство интервентне јединице. Мада је препуна азиланата, јуче су у Ковиљачи, сат
уочи скупа, виђена само двојица, који су се удаљавали из центра места. Од краја прошле
године траје повећан прилив азиланата и Центар за азил, са 84 места, је од тада стално
пун.
Антрфиле : Драгишић: Грађани су у праву
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Др Зоран Драгишић, професор Факултета безбедности у Београду, каже да је скуп у
Бањи Ковиљачи пример да је догорело до ноката и да је реч о заиста великом проблему.
- Више од 2.500 илегалних имиграната је у Ковиљачи угрожавају безбедност мештана и
економски опстанак бање, јер уколико нема безбедности нико неће доћи од гостију.
Мештани су устали да заштите личну и безбедност своје деце и опстанак Ковиљаче.
Дошао сам да подржим скуп јер су људи апсолутно у праву, све што је њима
приписивано да су расисти, шовинисти, није тачно. Нигде у свету се азил центри не
налазе у туристичким местима - рекао је за Пресс др Драгишић.
Према његовим речима, због овога би у некој нормалној држави у систему националне
безбедности летели са највиших функција малтене сви руководиоци. Ко нама гарантује
да се на овај начин Ал Каида не инфилтрира у Европу - рекао је он.

БАКА ЛЕНА ДОБИЛА ДОМ
Курир, Датум : 7.11.2011, Страна : 15
Лена Бабић из Рогатице у БиХ уселила се у зграду коју је, као што је и обећала,
финансирала Анђелина Жоли
РОГАТИЦА - Речено - учињено.
Лена Бабић (79), коју је славна глумица и хуманитарка Анђелина Жоли посетила у
Рогатици у Босни и Херцеговини прошле године, има нови кров над главом, и то
управо захваљујући донацији холивудске глумице.
Анђелина је Лену и још неколико станара једног колективног центра у Рогатици
посетила прошле године на Ускрс, а затим је одлучила да донира новац како би те
избеглице напокон добиле пристојан простор за живот.
Годину дана касније бака Лена позирала је с осмехом испред свога дома држећи
Анђелинину слику у рукама.
- Прирасла ми је за срце јер ми никад нико у животу није толико помогао као та лепа
жена - изјавила је бака Лена.
Зграда у коју су се избеглице уселиле пре неколико дана зове се Вила Анђелина.
ТРАЖЕ ПРОТЕРИВАЊЕ АЗИЛАНАТА ИЗ ЦЕНТРА У БАЊИ КОВИЉАЧИ
Блиц, Датум : 7.11.2011, Страна : 9
На протестном скупу 2.000 грађана
На протестном скупу у центру Бање Ковиљаче јуче се окупило око 2.000 мештана који
су, незадовољни нереаговањем државних органа, на овај начин желели да укажу на
проблем који последњих месеци стварају страни држављани, они без икаквих
докумената и пријаве у овдашњем Центру за азиланте.
Грађани су упутили захтев да се што пре изместе сви тражиоци азила и илегални
имигранти, али и да се у потпуности измести Центар за азил. Од данас деца неће ићи у
школу, а таква одлука трајаће све док се „у потпуности не одговори на све захтеве
незадовољних грађана“, порука је са овог скупа.
Позивамо надлежне из МИП-а и Комесаријата за избеглице Србије да се одазову нашем
апелу и да дођу у Бању Ковиљачу, да седнемо за сто и заједнички нађемо одговарајуће
решење за проблем с којим живимо у последње време. То решење мора да задовољи
мештане, али истовремено не сме бити на штету угледа Србије у свету - поручио је
Мирослав Вукосављевић, председник месне заједнице.
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Он је у име грађана изразио саосећање са држављанком Велике Британије која је
недавно силована, што је и био повод организовању овог скупа. На скупу симболичног
назива „Ко је следећи“, говорили су незадовољни грађани, туристички и здравствени
радници заинтересовани за решавање проблема неконтролисаног прилива имиграната.
Указано је на чињеницу да Ковиљачани већ две деценије живе без проблема са
избеглицама и особама које су смештене у Центру за азил, али да у том објекту има
само 80 места. Према подацима из полиције, у месту их је више од 2.000, од којих тек
мањи број жели да затражи азил, док су остали без икаквих докумената.
О томе су говорили и медицински радници који су објаснили да легални азиланти
уступају своје здравствене књижице оним илегалним, што омета нормалан рад лекара.
У Бањи Ковиљачи био је приметан већи број полицајаца, а били су размештени и
припадници Интервентне јединице. Скуп је протекао без инцидената, а на улицама је
било мање страних држављана него иначе.
Антрфиле : Волео бих да останем у Србији
Пакистанац Бекир Амиџај (23) је пре три и по године илегално дошао у Србију. Стигао
је преко Ирана, Турске, Грчке и Македоније, а његови су, како каже, за то платили 7.000
долара. - Ухапсили су ме у Мађарској и тамо сам провео годину дана у затвору, а
фјотом сам враћен у Бању Ковиљачу. Чекам папире, живим у изнајмљеној кући, а новац
ми шаљу брат и друг. Волео бих када бих могао да останем у Србији - каже Бекир.
ПЛАШЕ СЕ ДА ЋЕ ИХ АЗИЛАНТИ СИЛОВАТИ!
Ало!, Датум : 7.11.2011, Страна : 4
СТАНОВНИЦИ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ПРОТИВ ИМИГРАНАТА
„Безбедан живот за нашу децу“, „О будућем времену треба мислити на време“ и
„Ковиљача није на продају“, транспаренти су који су се могли видети на протесном
скупу у центру Бање Ковиљаче, где се јуче окупило око 2.000 мештана, протестујући
због великог броја азиланата у том туристичком месту!
Грађани Бање Ковиљаче који су се јуче окупили на протесту симболичног назива „Ко је
следећи“ упутили су захтев да се из овог бањског лечилишта што пре изместе сви
тражиоци азила као и Центар за азил.
- Позивамо надлежне из МИП-а и Комесаријата за избеглице Србије да се одазову
нашем апелу и да дођу у Бању Ковиљачу, да седнемо за сто и заједнички нађемо
одговарајуће решење за проблем с којим живимо у последње време. То решење
мора да задовољи мештане, али истовремено не сме бити на штету угледа Србије у
свету - поручио је Мирослав Вукосављевић, председник месне заједнице.
Он је у име грађана изразио саосећање са држављанком Велике Британије која је
оптужила азиланте да су је силовали, што је и био повод за организовање овог скупа. На
скупу су говорили и незадовољни грађани и представници туристичких и здравствених
радника. Договорено је да родитељи, због безбедности, од понедељка не пуштају своју
децу у школу.
- Говорим као мајка троје деце и као забринута грађанка. Ово није политички скуп на
којем би разне партије узимале себи поене. Још у септембру смо разматрали могућност
да деца не иду у школу, али смо се надали да ће локална самоуправа решити проблем.
Превршило је меру када су илегални имигранти силовали недужну жену, а то је могла
бити било која од нас - каже Наталија Максимовић, представник родитеља из Бање
Ковиљаче.
5

У Центру за азил има само 80 места, а према подацима полиције, у Бањи Ковиљачи се
налази више од 2.000 имиграната.
Антрфиле : „Протест је лицемеран, и Срби су азиланти!“
Радош Ђуровић, директор Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила, у разговору за
„Ало!“ изразио је велику забринутост потпиривањем мржње према азилантима,
истовремено подсећајући да је „пола Европе насељено нашим људима“.Након
организоване кампање која се из неких интересних кругова повела против њих,
азиланти су се затворили у своје домове и из страха не излазе на улицу.
Разочарани су и уплашени јер се данима представљају као силоватељи и криминалци.
Забринут сам за њихову безбедност, нарочито након овог протеста.
Делује ми помало лицемерно да се овако понашамо према азилантима, када је у последњих 20 година из Србије азил затражило толико наших грађана - објашњава Ђуровић.
Дачић: Повећаћемо безбедност!
Након јучерашњег протеста, министар унутрашњих послова Ивица Дачић
наложио је да се због безбедности азиланата у Бањи Ковиљачи повећа присуство
полиције!
- Држава мора да реши проблем смештаја азиланата, јер су то наше међународне
обавезе, а полиција мора да повећа присуство. Дао сам налог да се уради тако изјавио је Дачић за „Ало!“.
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НАПУШТЕНА КАСАРНА ПРИМА АЗИЛАНТЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 8
МЕШТАНИ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОД ЈУЧЕ НЕ ШАЉУ ДЕЦУ У ШКОЛУ
Комесар за избеглице тражи од премијера да му дозволи да азиланте из Бање
Ковиљаче смести у напуштену касарну, коју ће адаптирати до зиме
БАЊА КОВИЉАЧА - Дан после протестног митинга „Ко је следећи“, због
неконтролисаног прилива страних имиграната и случаја силовања британске
држављанке које је починио имигранат из Авганистана, мештани Бање Ковиљаче од
јуче ујутро децу више не пуштају у школе. У Основној школи „Вера Благојевић“ свега
десеторо деце се појавило у просторијама школе, коју похађа 415 ученика.
Према речима директора школе Милана Матића, о могућности да ђаци не дођу у школу
обавештена је Школска управа у Ваљеву и просветни инспектори из Лознице. У
издвојеним одељењима у Трбушници и Горњој Ковиљачи настава се одвија без икаквих
проблема.
Милован Гајић, један од родитеља, за „Правду“ каже да кћерку Софију, ученицу седмог
разреда, не сме више да пушта на наставу, али и да сама увече не сме да излази у град,
јер се после напаствовања британске држављанке страх увукао у становнике овог
туристичког места.
Мештани и преко дана несигурно шетају градом, а у касним вечерњим часовима нико
више не сме ни да се прошета централним улицама, а камоли оним забаченијим. Нико
од нас не жели да протерује те људе, али не желимо ни да будемо мете појединим
лошим људима, који су дошли у наше место у толиком броју. Нека држава то реши, ми
јој се не мешамо у надлежност, а дотад своје дете нећу пуштати у школу. Верујте, то је
став и 90 одсто родитеља у Бањи - тврди Гајић.
Мештани Ковиљаче од надлежних државних органа траже хитно измештање свих
илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из њиховог места.
Упућен је позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за
избеглице Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачу и са мештанима
разговарају о решавању тог проблема. Општина се у неколико наврата обраћала
за помоћ Комесаријату за избеглице Србије и премијеру Мирку Цветковићу, али
пошто конкретних корака није било, грађани су се сами организовали.
Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је да пре зиме треба да
буде решен проблем смештаја азиланата, чији је прилив у Србију, као земљу
транзита, повећан у последње три године.
Пре неколико дана упутио сам писмо премијеру Мирку Цветковићу, у коме
тражим сагласност Владе да се једна од напуштених војних касарни адаптира у
центар за азиланте, чиме бисмо добили адекватније и трајније решење - каже
Цуцић, додајући да му је у Министарству одбране предочено да су планом Војске
Србије напуштене касарне предвиђене за продају.
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Комесаријат за избеглице нема средства за куповину касарне, а и не видимо разлог да
држава купује од државе, односно Комесаријат од Министарства одбране - казао је
Цуцић.
Поводом протеста грађана у Бањи Ковиљачи због присуства све већег броја азиланата,
Цуцића је казао да нема разлога да родитељи не шаљу децу у школу, нити „за одијум
који се ствара према азилантима.“
Антрфиле : Имигранти ВС. азиланти
Центар за заштиту и помоћ азилантима саопштио је да је неопходно разликовати
илегалне имигранте и азиланте.
Илегални имигранти по доласку у земљу крију се од полиције, док азиланти одмах
траже помоћ и заштиту, улазе у азилни поступак и после идентификације добијају
одговарајуће исправе - каже извршни директор Центра Радош Ђуровић, који
тврди да од 2008. године до данас тражиоци азила нису починили ни једно
кривично дело, док су прекршаји, уколико их има, били најблажи.
Протест најавили и средњошколци
У протест и бојкот наставе због неконтролисаног прилива емиграната у Бању Ковиљачу
ступиће од сутра и ученици средњих школа у Лозници. Они се посредством
друштвених мрежа „Фејсбук“ и „Твитер“ договорају о синхронизованој акцији и
бојкоту наставе у знак подршке мештанима Бање Ковиљаче.
Од 500 разнихпрекршајних и кривич-них пријава које су досадподнете, само две се
односена сукоб међу азилантима, ко-ји су изазвала двојица пијанихИрачана, а све
остале на напа-де, пребијање и отимање новца од азиланата - рекао је српски комесар за
избеглице Владимир Цуцић.
ПОТПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЈА О РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 8.11.2011, Страна : А5
Министри спољних послова Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ потписали су јуче
заједничку декларацију којом је предвиђено да се обезбеди 584 милиона евра за
решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглих и расељених лица у региону,
преноси Бета. Новац ће бити обезбеђен на донаторској конференцији која је
планирана за 2012. годину, а 335 милиона евра од тог новца биће намењено за
решавање статуса 45.000 избеглих и расељених у Србији.
Шеф дипломатије Србије Вук Јеремић рекао је на конференцији, која је одржана у
Палати Србија у Београду, да ће уз помоћ тог новца у наредних пет година у
Србији бити затворени сви колективни центри за смештај избеглица.
„Проналажење решење за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница”, рекао је Јеремић и додао да је за решавање проблема
избеглих потребна политичка воља и разумевање свих релевантних фактора у региону.
Министар спољних послова БиХ Свен Алкалај рекао је да се у ту земљу после
рата вратило милион и 50.000 људи и да је враћено 99,9 одсто имовине, односно
220.000 станова и кућа. Он је додао да је реновирано 325.000 станова: „Учињен је
значајан напредак али је остало да се уради још много.
Европски комесар за проширење Штефан Филе рекао је да ће чланице Европске
уније прикупити половину од потребних средстава за финансирање регионалног
програма за трајно решавање проблема избеглих на Балкану: „Ова конференција и
заједнички регионални програм који ће бити усвојен заслужују снажну подршку свих
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чланица ЕУ и треба да одиграју своју улогу у даљој подршци наставку процеса
проширења ЕУ на самиту у децембру”.
Хрватски министар спољних послова Гордан Јандроковић оценио је да је главно
достигнуће скупа постизање заједничког консензуса о неопходности решавања
избегличког питања. Он је истакао значај размене статистичких података, како
би се избегло дуплирање.
Министар Црне Горе Милан Роћен рекао је да у тој земљи има 13.315 избеглица,
или око 3.000 мање него прошле године. Роћен је рекао да је Црна Гора усвојила
измене закона којима су смањене или укинуте административне таксе.
Високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш казао је да конференција
показује храброст влада у региону да се суоче са осетљивим и деликатним
питањем какво је решавање проблема избеглих. Гутереш је нагласио да је регион
Балкана један од пет приоритетних региона када су у питању избегличке кризе у
свету.
ФИЛЕ: ДОГОВОР ОХРАБРУЈЕ БРИСЕЛ
Преглед, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Европски комесар за проширење Штефан Филе оценио је да јучерашњи договор о
заједничком приступу региона у решавању питања избеглица треба да послужи
као снажно охрабрење земљама чланицама ЕУ да на децембарском самиту
одиграју своју улогу у подстицању даљег ширења Уније.
Он је у Београду, на министарској конференцији за решење положаја избеглица на
Западном Балкану, указао на значај регионалне сарадње, истичући да она представља
један од кључних елемената процеса придруживања и стабилизације, а да је повратак
избеглица један од главних стубова.
ЗА ПЕТ ГОДИНА ЗАТВАРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Преглед, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Сви колективни центри за избеглице у Србији биће затворени у року од пет
година а сви људи смештени у њима биће збринути, изјавио је јуче министар
спољних послова Србије Вук Јеремић. Представљајући у Палати Србија
Регионални програм за решавање питања избеглица, Јеремић је рекао да ће њиме
бити пронађено решење за 27.000 домаћинстава и око 73.500 најугроженијих особа
у региону.
„Проналажење решење за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница“, рекао је Јеремић на конференцији о проблемима избеглица
на којој учествују шефови дипломатије Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне
Горе. Шеф српске дипломатије је навео да је за остваривање заједничког регионалног
програма потребно око 500 милиона евра, који ће бити обезбеђени из страних донација.
КЉУЧ ЗА ЛОГОРЕ
Вечерње Новости, Датум : 8.11.2011, Страна : 5
МИНИСТАРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О ИЗБЕГЛИЦАМА
Изградиће се домови за 73.500 избеглих
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ИЗБЕГЛИЦЕ које су од 1991. до 1995. године остале без крова над главом коначно
ће добити нове домове. Гаранцију да ће се 27.000 породица тј. 73.500 људи скућити,
потписима на Декларацију о окончању расељавања и обезбеђивању трајних
решења, јуче су у Београду дали шефови диопломатија Црне Горе, БиХ, Хрватске
и Србије.
За пројекат је потребно 583,7 милиона евра. Земље региона даће 82,8 милиона, а
остатак ће доћи из међународних донација. Планирано је 7.000 кућа за
повратнике, док ће 20.000 објеката бити подигнуто у местима у које су избегли и
где живе у колективним центрима.
Европски комесар за проширење Штефан Филе рекао је да договор региона треба да
буде охрабрење земљама ЕУ да на децембарском самиту подстакну даље ширење:
- Државе ЕУ прикупиће половину од потребних 500 милиона евра.Потпредседник
Владе Јован Кркобабић израчунао је да Србија треба да добије 335 милиона евра за
решавање питања 16.800 породица, односно 45.000 људи.
Министар спољних послова Вук Јеремић најавио је да ће колективни центри у нашој
земљи бити затворени у року од пет година.
На скупу је био и Дејвид Робинсон, помоћник америчког државног секретара, који је
похвалио земље региона за заједничке напоре да се реше проблеми избеглих и обећао
помоћ САД у том процесу.
Министар БиХ Свен Алкалај навео је да се у његову земљу вратило 1.050.000
избеглица, да је у 220.000 случајева враћена имовина. Црногорски министар Милан
Роћен каже да треба да се учини све да југоисточна Европа никада више не буде регион
избеглица. Шеф хрватске дипломатије Гордан Јандроковић обећева да ће се наставити
обнова разорене имовине, враћање пензијских и станарских права.
У БАЊИ КОВИЉАЧИ ИМА 300 АЗИЛАНАТА
Пресс, Датум : 8.11.2011, Страна : 14
Проблем Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић негира тврдње мештана
БЕОГРАД - Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је да пре
зиме треба да буде решен проблем смештаја азиланата. Он каже да у Бањи
Ковиљачи има око 300 азиланата, а не 2.500 колико тврде мештани.
Владимир Цуцић је рекао да је пре неколико дана упутио писмо премијеру Мирку
Цветковићу у коме је затражио сагласност Владе да се једна од напуштених војних
касарни адаптира у центар за азиланте, „чиме бисмо добили адекватније и
трајније решење“. Он је навео да је о томе разговарао с надлежнима у
Министарству одбране, где му је предочено да су планом Војске Србије напуштене
касарне предвиђене за продају.
- Комесаријат за избеглице нема пара за куповину касарне, а и не видимо разлог да
држава купује од државе, односно од Министарства одбране - казао је Цуцић.
- Ми имамо средства за адаптацију касарне - рекао је он, и додао да у Комесаријату
чекају одговор Владе и надају се да ће проблем бити решен пре зиме.
Поводом протеста грађана у Бањи Ковиљачи због присуства све већег броја азиланата,
Цуцић је казао да нема разлога да родитељи не шаљу децу у школу.
- Од 500 разних прекршајних и кривичних пријава које су досад поднете, само две се
односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних Ирачана, а све
остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата - рекао је српски комесар за
избеглице.
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Он је негирао податке који се износе у јавност да на подручју Бање и Лознице тренутно
има 2.500 азиланата, објаснивши да се ради о броју оних који су од 2008. прошли кроз
наш Центар за азил.
Према званичним полицијским подацима, како је рекао, изван Центра за азил са 84
места на том подручју се налази између 200 и 300 странаца без смештаја.
Што се тиче тврдњи да проблеми с азилантима наносе штету туризму у Бањи,
Цуцић је указао да привреда и мештани имају и неке користи - једно хотелско
предузеће живи искључиво од услуга које пружа Центру за азил, део мештана
зарађује издавањем соба, трговци имају већи промет, а таксисти више посла.
СИГНАЛ ДЕЦЕМБАРСКОМ САМИТУ ЕУ
Дневник, Страна : 2, Датум : 8.11.2011
ШЕФОВИ ДИПЛОМАТИЈА
ИЗБЕГЛИЧКОГ ПРОБЛЕМА

РЕГИОНА

ДОГОВОРИЛИ

СЕ

О

РЕШАВАЊУ

– Договор земаља региона о решавању проблема избеглих је добар сигнал и треба да
буде охрабрење чланицама ЕУ да на децембарском самиту одиграју своју улогу у
подстицању даљег ширења Уније – изјавио је европски комесар за проширење Штефан
Филе, који је јуче присуствовао министарској конференцији о решавању питања
избеглица на Западном Балкану, одржаној у Палати „Србија„.
Шефови дипломатија региона постигли су договор о заједничком приступу решавању
питања избеглица и потписали заједничку декларацију, чиме је усвојен и Заједнички
регионални програм за побољшање животних услова најугроженијих избеглица.
– Сви колективни центри за избеглице у Србији биће затворени у року од пет година, а
сви људи смештени у њима биће збринути – рекао је министар спољних послова Србије
Вук Јеремић на конференцији која је окупила шефове дипломатије Црне Горе Милана
Роћена, Хрватске Горана Јандроковића и БиХ Свена Алкалаја.
Како је рекао европски комесар Филе, намера Брисела је да чланице ЕУ прикупе бар
половину од 500 милиона евра потребних за финансирање програма за трајно решавање
проблема избеглих у региону Балкана.
Министар спољних послова Црне Горе Милан Роћен изјавио је да је Црна Гора
омогућила избеглицама и расељеним лицима добијање држављанства или статуса
странца са сталним боравиштем, чиме је омогућила њихово интегрисање у
друштво и уживање свих права.
Министар спољних послова Хрватске Гордан Јандроковић изјавио је да је Хрватска
посвећена примени међународних мера за коначно решење питања избеглица, а да ће се
напори, које у том смислу улаже, још повећати када земља уђе у ЕУ. Јандроковић је
истакао да ће Хрватска наставити да улаже у обнову разорене имовине, враћање
пензијских и станарских права, као и јачање система за повратак избеглица.
Међу учесницима конференције били су и високи комесар УН за избеглице
Антонио Гутереш, помоћник државног секретара САД Дејвид Робинсон, директор
Бироа генералног секретара ОЕБС-а Паул Фрич, директор Координационог тела
Савета Европе за миграције и азил Маркус Јегер и вицегувернер Банке Савета
Европе за развој Имре Тарафаш.
Антрфиле : Решење за 27.000 домаћинстава
Како је истакао Вук Јеремић , у року од пет година у Србији ће бити пронађено решење
за 27.000 домаћинстава и око 73.500 најугроженијих особа у региону.
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– Проналажење решења за жртве рата је наш примарни циљ и он мора бити изнад свих
подела, разлика и граница – рекао је Јеремић.
Шеф српске дипломатије је навео да је за остваривање Заједничког регионалног
програма потребно око 500 милиона евра, који ће бити обезбеђени из страних донација.
ЛОШЕ ЗА ПОВРАТНИКЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 4
ИСТОЧНО САРАЈЕВО - Власти Федерације БиХ нису поштовале своје обавезе у
оквиру пројекта обнове кућа српских повратника, о чему сведочи и случај повратника
Радомира Караџића, чија је кућа у насељу Враце и после обнове потпуно неусловна за
живот. Караџић, који сада живи у алтернативном смештају код Пала, рекао је да кућа,
иако су прошле скоро две године од обнове, још нема струју и воду, а да су радови
лоше урађени.
ИСПУЊЕН УСЛОВ ЗА ДОНАЦИЈЕ
Правда, Датум : 8.11.2011, Страна : 7
МИНИСТРИ ПОТПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЈУ О ИЗБЕГЛИЦАМА
Потписници су министри спољних послова Србије - Вук Јеремић, Хрватске - Гордан
Јандроковић, БиХ - Свен Алкалај и Црне Горе - Милан Роћен
БЕОГРАД - Потписивањем заједничке Декларације о окончању расељавања и
обезбеђивању трајних решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица, јуче је
у Београду завршена Министарска конференција земаља западног Балкана посвећена
решавању положаја избеглица. Декларацију су у Палати „Србија“ потписали министри
спољних послова Србије Вук Јеремић, Хрватске Гордан Јандроковић, БиХ Свен
Алкалај и Црне Горе Милан Роћен. Декларација потврђује обавезу влада четири земље
да сарађују у духу добре воље како би се заштитила и унапредила права избеглица,
повратника и интерно расељених лица, наводи се у документу и додаје да је успешно
решавање ових проблема од виталног значаја за даље унапређење позитивних и
плодних односа између наших земаља и грађана, те да представља подршку нашим
појединачним настојањима да се придружимо Европској унији.
Овим актом фактички је испуњен формални услов за сазивање Донаторске
конференције планиране за 2012. године, помоћу које треба да се обезбеди 584 милиона
евра за решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглица у региону - изјавио је
потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић и додао да би Србији од тог новца
требало да буде намењено 335 милиона евра за решавање статуса 16.800 породица,
односно 45.000 избеглица
Европски комесар за проширење Штефан Филе истакао је да је ЕК спремна да настави
да помаже земљама потписницама и имаће активну улогу у томе, али је сада важно да
се политичка воља преточи у имплементацију и поновио да ће Декларација имати
позитиван утицај на мишљење Савета ЕУ у децембру.УНХЦР је поздравио
потписивање Декларације, а високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш
подсетио је да око 74.000 избеглих у региону и даље веома пати, и изразио задовољство
што ће бити пронађен начин да им се помогне.
Савет Европе, ОЕБС, САД и Банка за развој наставиће да подржавају иницијативе у
региону за решење проблема избеглица, поручили су представници тих организација. И
директор Координационог тела Савета Европе за миграције и азил Маркус Јегер, као и
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вицегувернер Банке за развој Савета Европе Имре Тарафас најавили су да ће њихове
организације наставити да учествују и пружају подршку регионалној иницијативи за
решење питања избеглица и расељених лица.
Помоћник америчког државног секретара за избеглице Дејвид Робинсон изразио је
спремност САД да наставе да помажу како би проблем избеглих био коначно решен.
Антрфиле : Србија се одрекла избеглих
Заједничка Декларација Србије, Црне Горе, Хрватске и БиХ неће решити проблеме
пола милиона избеглих и прогнаних Срба и 100.000 грађана Србије који су оштећени у
својим имовинским и другим правима, оценила је Коалиција удружења избеглица.
Влада Србије се, потписом Заједничке декларације, званично одрекла борбе за повратак
наших насилно одузетих имовинских и стечених права - наводи Коалиција у
саопштењу и додаје да је потписани документ у интересу Хрватске.
ЈЕРЕМИЋ НЕ ЗНА ЦРНОГОРСКИ ЈЕЗИК
Курир, Датум : 8.11.2011, Страна : 2
Полиглоте
Министри из бивше Југе се не разумеју. Алкалај причао на „свом“ језику, Роћенна
црногорском, а остали на енглеском
БЕОГРАД - Изгубљени у преводу.
Четворица министра спољних послова земаља бивше Југе на једном месту, а свако
прича неким својим језиком.
На јуче одржаној министарској конференцији у Београду Вук Јеремић, шеф
српске дипломатије, и његов хрватски колега Гордан Јандроковић обратили су се
присутнима на енглеском језику. Свен Алкалај, министар спољних послова БиХ,
„на свом језику“, а колега из Црне Горе Милан Роћен - на црногорском.
Како се преводилац снашао у овој причи, нисмо успели да сазнамо, али судећи по
фотографијама које је снимио фоторепортер Курира, министар Јеремић не разуме
црногорски. Током говора Роћена, који је нагласио да ће говорити „ин монтенегрин“,
Јеремић је држао слушалице на ушима.
Интересантно је да је потпредседник Владе доктор наука Јован Кркобабић, који је
присуствовао овој конференцији, такође користио слушалице док су остали говорили
на енглеском. Међутим, најстарији члан кабинета Мирка Цветковића одлично барата
осталим језицима из окружења, пошто му помоћ преводиоца није била потребна док се
говорило на босанском и црногорском.
Иначе, министри су потписали Декларацију о окончању и обезбеђивању трајних
решења за угрожене избеглице и интерно расељена лица.
Антрфиле : Јандроковић ипак дошао
Иако је за министра спољних послова Србије рекао да је непристојан и да се с њим
неће сретати, хрватски шеф дипломатије Гордан Јандроковић био је јуче гост
српског колеге. Судећи према хладном и благом руковању, као и чињеници да се
Јандроковић једини није захвалио министру Јеремићу на гостопримству, ова њих
двојица и даље нису у најбољим односима.
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ПОВРАТНИЦИ ОСТАВЉЕНИ ОД СВИХ
Блиц, Датум : 8.11.2011, Страна : 12
У селу Жач, Срби се сами боре за опстанак
Србима из села припада 306 хектара обрадивог земљишта и 180 хектара шуме, махом
посечене
Да ли Небојша Дрљевић са женом и троје деце није имао где другде или му је она посна
земља у источкој општини толико прирасла за срце? Биће да је оно прво претегло, јер
не може се само из љубави издржати све оно што је он издржао.
Поготово не ако је љубав једнострана, ако ни земља ни источка општина не узвраћају
истом мером него су, најблаже речено, равнодушни.
У општини Исток - за неупућене, то је близу Пећи, на Косову - налази се село Жач,
у којем су до рата 1999. живели, једни поред других, Албанци и Срби. После рата,
сви Срби су избегли, у Смедерево, Краљево, Крагујевац... где је ко имао неког или
могао да склепа неки кров над главом, а после тога, кад је као дошао мир и Влада
Косова решила да докаже своју опредељеност за људска права, неки од тих Срба
избеглих из Жача одазвали су се позиву из Приштине да се „врате на своја
огњишта”.
„Огњишта” су заиста била то, камен и пепео само, јер су српске куће у Жачу све до
једне биле порушене и попаљене, па су се повратници сместили под шаторе.
Приштинска влада и „међународна заједница”, оличена у организацијама за бригу о
избеглицама, почеле су да цртају планове за куће. У лето прошле године, дакле, Срби
су под шаторима, засејали су њиве - од нечега треба да живе, а ниједан нигде не ради! копају се и неки темељи... а онда једне ноћи неко из мрака испали рафал према
њиховом кампу; па се киша каменица, неколико пута, сручи на шаторе; па једног
повратника у мраку пребију; па другог онесвесте ударцем у главу; па сруше
новоподигнут зид; па опет пуцају...
Кфор распореди своју јединицу око шатора, да спречи даље насиље, али какав ти је то
живот: око тебе војска, а ти не смеш ван тог круга? Логор, нема другог имена за то.
Ствар је била у следећем: једна породица, албанска, сматрала је све Србе одговорним за
страдање десет својих чланова у рату, па се светила.
Камењем, рафалима, премлаћивањем... хтели су да отерају повратнике, да Срба више
никад не буде у Жачу. Албанци функционери из општине понављали су да су решени
да „спроведу повратак”, али да је ситуација сложена - никоме се отворено није стајало
на страну Срба и закона, а против страдалих у рату, док су остали Албанци из Жача
ћутали...
Србима из села припада 306 хектара обрадивог земљишта и 180 хектара шуме, махом
посечене. У Жачу сада има петоро деце школског узраста. Они наставу похађају у
школи у Осојанима, по програму Министарства просвете Србије. И по уџбеницима тог
министарства.
Небојшиној најстаријој ћерки, у седмом разреду, речено је да нема сврхе да долази на
часове док јој отац не купи књиге.
Најближе је у Митровици, али одакле ми паре? - каже Небојша. То „најближе” је
педесетак километара. На иницијативу редакције „Блиц жене”, Завод за уџбенике из
Београда ту скоро послао је пет комплета у Жач...
Тражили из школе Небојшиној ћерки да донесе вежбанку за писмени. Он купи у Истоку
вежбанку, ону свешчицу са танким корицама коју сви знамо, само што на њој пише
„флеторе”, или како се већ на албанском то каже. У школи кажу: не може!
Прецртам то, и руком напишем „вежбанка” и кажем ћерки да однесе у школу... А
јесенас, дана 15. септембра нешто пре поноћи, лопови су покушали да им украду алат и
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стоку. Кад су отерани, а Жачанима у помоћ притекао Кфор, лопови су се поделили и са
три стране све засули камењем. На исти начин им је било узвраћено. Срби и Албанци
те су се ноћи псовали и гађали камењем до пред зору.
Онај командант Кфора, Аустријанац, није смео нос да промоли... - каже Вељко
Коматовић, коме је камен готово пребио ногу. Небојша каже да су и сада на опрезу, и
да са секиром у руци излази ноћу из куће кад пси залају. Није то љубав, тај заиста није
имао где другде да оде...
Антрфиле : Нужан намештај
Повратници су добили нужан намештај: сто, столице, шпорет на дрва, онај мали
електрични шпорет велики као две кутије за ципеле, фрижидер, веш-мошину, два
ормана и по леиај за сваког члана... То је плцтила Точијево министарство за
повратак. Српско Министарство за КиМ дало им је огрев, социјалне пакете и
алат.
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PRESS CLIPPING
Среда 09.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ТРАЖЕ КАСАРНУ ЗА ИМИГРАНТЕ
Блиц, 09.11.2011 Страна: 8
Премијер наложио решавање проблема у Ковиљачи. Цветковић сматра да је важно
решити проблем због безбедносне ситуације и обавеза у процесу евроинтеграција
После писма Републичког комесаријата за избеглице у коме се тражи помоћ у
решавању смештајних капацитета центра за азил у Бањи Ковиљачи , премијер
Србије Мирко Цветковић наложио је ресорним министрима да нађу решење за
настали проблем, речено је “Блицу” у кабинету председника Владе. Премијер је
поручио да је важно да се реши тај проблем, имајући у виду његов значај како за
безбедносну ситуацију тако и за обавезе које је Србија преузела на себе у процесу
евроинтеграција.
Како је у кабинету министра одбране речено “Блицу”, министар Драган
Шутановац је већ дао налог надлежним службама да провере која би напуштена
касарна или војни објекат могли да се уступе за смештај азиланата. Проверавамо
где би могли да се сместе и сада се ради на томе - речено је “Блицу” у кабинету
министра одбране.
Потпредседник Владе Јован Кркобабић, задужен за социјалну политику, па тако и за
проблем који има комесаријат за избеглице, јуче, међутим, није имао времена да говори
за “Блиц”.
Посаветовао нас је да сутрадан, односно данас позовемо његов кабинет и питамо све
што нас занима.
Републички комесаријат за избеглице је од почетка године, много пре протеста
становника Бање Ковиљаче, где се налази један од два постојећа центра за
азиланте, више пута покушавао да реши проблем пребукираних центара, али без
успеха.
Имали смо 80 милиона динара од којих смо хтели да направимо још два објекта у Бањи
Ковиљачи . У фебруару смо имали састанак са градоначелником Лознице, изнели му
предлог, који је он одбио.
Пошто смо новац имали, а евидентно је проблем мањка кревета био све већи, у
јуну смо направили још један центар у Боговођи, али како се испоставило
додатних 150 кревета није било довољно - објашњава за “Блиц” помоћник
комесара за избеглице Иван Гергинов.
Након тога, тражили су помоћ од ресорних министра. Гергинов каже да су писмо
послали Министарству одбране и премијеру Цветковићу, да су разговарали са
министром полиције Ивицом Дачићем и да је једина тема била касарна која би им била
уступљена, како би направили центар са довољно кревета и условима попут оних у
земљама Европске уније.
Тражили смо од Министарства одбране да нам уступе касарну која се не користи у
кругу од 70 до 80 километара од Београда. Негативан одговор добили смо 4.
новембра - каже помоћник комесара за избеглице. Он објашњава да је протеклих
шест деценија 80 кревета у Бањи Ковиљачи било довољно јер је Србија била
транзитна дестинација за азиланте .
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Србија је и данас само пролазна земља, али је проблем за нас настао оног тренутка када
су Мађарска, Хрватска и Румунија појачале контролу на граничним прелазима , па су се
тако задржавања азиланата са раније две-три недеље значајно продужила. Док чекају и
док траје процедура одговора на њихов захтев за азил, они по неколико пута
покушавају да пређу границу, али их готово исте ноћи враћају. Код нас остају дуже и
свесно одуговлаче са процесом пријаве - објашњава он и додаје да се сваког дана на
капији центра пријављује у просеку од 130 до 200 азиланата.
Градоначелник Лознице Видоје Петровић каже да је недопустиво стање у којем деца не
могу да иду у школу.
Позивам све грађане да мирно и стрпљиво сачекају решавање свих проблема на које
сам као градоначелник, заједно с њима, месецима указивао. Ако је ико показао
разумевање и хуманост на делу према невољницима из региона и целог света то су
сигурно задњих деценија и година били становници Лознице и Бање Ковиљаче поручио је Петровић.
Подршку грађанима који траже измештање центра за азил дали су и запослени у
Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Ковиљача“.
Антрфиле:
Просветна инспекција обишла школу
У Бањи Ковиљачи настављен је бојкот наставе у ОШ „Вера Благојевић“. Од укупно 419
ученика тек њих тридесетак дошло је на часове.
Школу је јуче посетио и републички просветни инспектор који је сагледао стање и
предложио представнику локалне самоуправе да се упути апел родитељима да своју
децу пошаљу у школу. Школски одбор је претходног дана тражио да им се неко од
надлежних обрати, да им да конкретно обећање за решење ситуације.
За четвртак је планиран састанак Савета родитеља на којем би требало да се појави и
неко из локалне самоуправе, док је школски одбор доследан у одлуци да деца не иду у
школу док се не реши проблем прекобројних страних држављана. У сваком случају,
наставници су ту и школа је спремна да се надокнаде изгубљени часови, али све зависи
колико ће ово да траје - каже директор школе Милан Марић. Од неких родитеља могло
се чути и да ће своју децу исписати из ОШ „Вера Благојевић“, уколико се проблем не
реши, и да ће их уписати у неку од лозничких школа.
УНХЦР ПОЗДРАВЉА ДЕКЛАРАЦИЈУ О ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, 09.11.2011 Страна: 25
ЖЕНЕВА: Агенција Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) поздравила је јуче
заједничко настојање земаља региона да се помогне у решавању проблема неких
од 200.000 избеглица из ратова на простору бивше Југославије, истичући да ће то
помоћи настојањима четири земље да буду примљене у ЕУ.
Министри иностраних послова Србије, Босне и Херзеговине, Црне Горе и Хрватске
договорили су пре два дана мере како би се решили најхитнији проблеми избеглица и
пронашао трајни смештај за око 73.500 најрањивијих особа, које и даље живе у
колективним центрима.
Агенција УН је поручила да ће, уколико се реализује договорени програм, то
представљати подршку за улазак четири земље у ЕУ.
„УНХЦР поздравља декларацију. Она долази у време интензивних напора четири
земље и представља чврсту приврженост њихових влада да сарађују на
регионалном и државном нивоу у бављењу са дуготрајним проблемом у овом делу
Европе”, наводи се у саопштењу агенције.
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Организација је саопштила да је радни план, који ће бити сачињен као саставни део
програма, омогућити избеглицама да остваре сва своја права и наставе са нормалним
животом. У саопштењу се такође се каже да ће УНХЦР остати „ангажован и снажно
привржен у пружању подршке владама ових земаља у затварању поглавља са
расељеним лицима и избеглицама” .
Декларацију о окончању расељавања и обезбеђивању трајних решења за угрожене
избеглице и интерно расељена лица потписали су у понедељак на конференцији о
избеглицама министри спољних послова Србије Вук Јеремић, Хрватске Гордан
Јандроковић, БиХ Свен Алкалај и Црне Горе Милан Роћен.
Комесар ЕУ за проширење Штефан Филе поручио је да договор о заједничком
приступу региона у решавању питања избеглица треба да послужи као снажно
охрабрење земљама чланицама ЕУ да у децембру гласају за даље ширење Уније.
УНХЦР ЗА ДЕКЛАРАЦИЈУ
Правда, 09.11.2011 Страна: 9
ЖЕНЕВА - Агенција Уједињених нација за избеглице поздравила је заједничко
настојање земаља региона да се помогне у решавању проблема неких од 200.000
избеглица из ратова на простору бивше Југославије, истичући да ће то помоћи
настојањима четири земље да буду примљене у ЕУ .
Организација је саопштила да је радни план, који ће бити сачињен као саставни
део програма, омогућити избеглицама да остваре сва своја права и наставе са
нормалним животом.
НЕ НАВИЈАМО НА КОСОВУ
Вечерње Новости, 09.11.2011 Страна: 2
ДЕЈВИД РОБИНСОН О САРАДЊИ МЕЂУ ДРЖАВАМА БАЛКАНА, ПРОБЛЕМИМА
ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕГРАЦИЈАМА
Не прети нови избеглички талас са Косова. Кфор и Еулекс не стају ни на чију страну
У последњих неколико година постигнут је значајан помак у процесу помирења између
земаља бивше Југославије. Посебно велики прогрес показале су Србија и Хрватска
током протекле године, узајамним посетама двојице председника, одлуком да се
затвори избегличко поглавље... Регион се креће убрзано напред у овом процесу каже за ”Новости” Дејвид Робинсон, помоћник америчког државног секретара
Хилари Клинтон.
На питање које су балканске државе отишле најдаље у процесу помирења, а које
још тапкају у месту, Робинсон, који је први човек у влади САД за питања
миграција и избеглица , каже:
- Ово није трка. Суштина је да земље међусобно сарађују како би пронашле
практична решења за проблеме са којима се људи свакодневно суочавају. Није
важно која је земља отишла најдаље у процесу помирења.
- Има ли у свим земљама региона подједнаке политичке воље да се крене напред?
- Мислим да има. Пре годину дана мој одговор можда не би био тако категоричан, али
су се ствари толико помериле напред. Фокусирање на конкретне кораке показује вољу
свих да заједно раде на овим проблемима.
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- Председник Тадић извинио се за злочине у БиХ и Хрватској, наш парламент је усвојио
резолуцију о Сребреници. Међутим, изостали су исти ”гестови” осталих
држава за злочине почињене над Србима...
- Веома су важни потези које су предузели председник Тадић и Скупштина . Наставак
политике оваквих гестова и одлука показује величину политичког вођства. Понекад
вођство захтева стрпљење и вољу да наставите да радите ствари које вас и чине вођом.
Поздрављамо одлуке које је Србија донела и видимо их као снажан знак воље за
помирењем.
- Србија и Хрватска поднеле су МСП у Хагу међусобне тужбе за геноцид. Да ли је
могуће постићи помирење док један овакав судски процес траје?
- На владама двеју земаља је да донесу такву одлуку. Важно је да канали комуникације
остану отворени по свим питањима, па и по овом.
- Колико је процес затварања отворених питања важан за убрзање ЕУ и евроатлантских
интеграција Балкана?
- Мислим да је помирење у том смислу круцијално. Не могу говорити у име ЕУ, али
мислим да они то пажљиво посматрају, важна им је добросуседска политика и да земље
покажу вољу да се ухвате укоштац са овим важним проблемима.
- Еулекс је управо формирао специјални тим који ће истраживати оптужбе о трговини
људским органима на Косову, на чијем је челу амерички тужилац Вилијамсон.
Очекујете ли да ће бити откривена пуна истина о овим злочинима?
- Знам да је питање трговине органима велики проблем и оно мора бити истражено до
краја .
- Српски званичници упозоравају на опасност од новог таласа избеглица са Косова,
мислите ли да је такав сценарио реалан?
- Мислим да не постоји ниједан разлог због којег бисмо очекивали нови избеглички
талас са Косова . Сада сви треба да се фокусирају на решавање проблема, на наставак
дијалога који се води под медијаторством ЕУ, пре него на дизање тензија и
размишљање о новом таласу избеглица .
- Косовски Срби замерају Кфору и Еулексу што се у последње време отворено стављају
на страну Приштине, због чега се Срби осећају небезбедно...
- Не мислим да ове мисије стају на било чију страну , већ покушавају да обезбеде мир и
стабилност како би људи могли нормално да живе, без обзира на националност.
Јесте ли задовољни оним што су Приштина и међународна заједница до сада урадиле
како би обезбедиле повратак расељених са Косова?
- Још има доста тога да се уради. Покушавамо да са властима у Приштини обезбедимо
повратак расељених, да осигурамо да имају све услове за нормалан живот.
- У Србији је и даље огроман број избеглица и интерно расељених који немају
решено животно питање, па чак ни трајни смештај, а прошло је више од деценију
од сукоба на
простору бивше Југославије. Како једна држава која има ограничен буџет, и то у
време економске кризе, може да реши ту врсту проблема?
- Поздрављамо све оно што владе држава у региону чине како би се разрешила
избегличка криза. САД сматрају да проблеми избеглица и расељених лица нису
само брига самих држава , већ и међународне заједнице. Зато блиско сарађујемо са
УНХЦР и другим организацијама како бисмо решили ове проблеме.
- Како нам Америка може помоћи да решимо ове проблеме?
- Очекујемо да ће ускоро бити организована донаторска конференција за
избеглице, у којој ће учествовати и САД.
- Колико сте до сада уложили у решавање смештаја и проблема избеглица у
Србији и на Балкану?
- Биро који представљам је у претходних неколико година уложио око 30 милиона
долара, само у Србији. У цео регион уложили смо око 930 милиона долара за
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решавање хуманитарних питања . Дубоко смо посвећени овом процесу и није све у
новцу, већ у сарадњи у низу питања.
- Каква је перспектива овог региона?
- Имам велику наду. Кораци које смо видели протеклих годину-две су веома позитивни.
Такође, и међународна заједница је показала велико интересовање за све што се догађа.
Не видим ниједан разлог зашто људи не би били пуни наде у позитивну будућност
региона .
Антрфиле:
ИМОВИНА СЕ МОРА ВРАТИТИ
- Један од највећих проблема је имовина људи која је остала пре свега у Хрватској, али
и на Косову. Да ли се ти људи узалуд надају да ће им то једног дана, ипак, бити враћено
или надокнађено?
- То су управо питања која треба да буду у врху дискусије између влада. Улога
међународне заједнице је да подржи овај процес и то ћемо и радити.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ДЕЦА У КОВИЉАЧИ И ДАЉЕ БЕЗ НАСТАВЕ
Ало!, Датум : 10.11.2011, Страна : 4
БОЈКОТ наставе ученика у Основној школи „Вера Благојевић“ у Бањи Ковиљачи
настављен је јуче, трећи дан заредом. Од 227 ученика из преподневне смене, на наставу
је дошло 29.
Министар просвете Жарко Обрадовић позвао је родитеље да децу врате у школу.
Бојкот наставе почео је у понедељак у знак протеста због неконтролисаног прилива
имиграната у то место. Бојкот наставе су у недељу најавили родитељи на протесту
„Ко је следећи“, са којег је око 2.000 људи затражило хитно измештање свих
илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог туристичког
места. У међувремену, нико од представника Министарства унутрашњих послова
и Комесаријата за избеглице није најавио долазак у Бању Ковиљачу.
ИЗ ГЕПЕКА У БОЉИ ЖИВОТ
Вечерње Новости, Датум : 10.11.2011, Страна : 13
ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ ПОЛИЦИЈА ОТКРИЛА 5.000 ИЛЕГАЛНИХ ИМИГРАНАТА
У НАШОЈ ЗЕМЉИ
Петина имиграната дошла као део организованих ланаца за кријумчарење
БРОЈ илегалних имиграната у Србији за непуне четири године порастао је више
од 6,5 пута. Само од почетка године српска полиција открила је готово 5.000
илегалних имиграната. Највећи део њих кренуо је самостално из Африке и Азије
према западној Европи, а око 900 странаца прешло је границу као део ланаца за
кријумчарење људи. Због организовања шверца људи подигнуто је 127 кривичних
пријава против 252 људи, углавном наших држављана.
Када се на овај број дода још 2.500 избеглица које су затражиле азил, као и
најмање још толико оних који су упркос строгим контролама успели да се
провуку неопажено, долазимо до броја од око 10.000 странаца који су ове године
преко територије Србије кренули у потрагу за бољим животом у Европи.
- Наша земља је за њих само пролазна станица на путу према Немачкој, Швајцарској,
Великој Британији и другим земљама Европске уније - објашњава Митар Ђурашковић,
начелник одељења за сузбијање прекограничног криминала.
- Углавном на пут крећу породице и тачно знају куда су се запутили. Већина сама
организује пут, прикупљају информације преко интернета или од рођака који су већ
отишли. Остали долазе у организацији група за кријумчарење људи.
Главни организатори шверца људи углавном се налазе у земљама порекла или крајњих
дестинација миграната. Од 252 људи, колико их је од почетка године наша полиција
привела због кријумчарења људи, 211 су били држављани Србије.
Они су учествовали углавном као водичи, превозници или су обезбеђивали смештај за
странце. Новац који су за то добијали је различит и зависи од улоге кријумчара у ланцу.
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Возачи обично узимају стотину или две стотине евра, док они који организују пут од
Македоније до Европске Уније наплаћују око 2.000 евра.
- Процесуирани су и људи који су обезбеђивали смештај за илегалне имигранте - каже
Ђурашковић. - Већ је одузето је и неколико објеката на територији Војводине. Могуће
је одузети и возила када се докаже да је возач знао да превози илегалне имигранте.
Дешава се, међутим, све чешће да они кришом улазе у камионе. Шофери нам
пријављују такве случајеве када примете да су им поцепане цираде, а ми онда
проверавамо да ли у камиону има скривених људи уз помоћ уређаја који детектују
покрете или скенерима.
Највећи број избеглица које пролазе кроз нашу земљу долази из Авганистана,
Пакистана, Сомалије, а у последње време све их је више из Туниса и Либије. Рута
преко Србије постала је "популарна" 2009. године када је после кризе са
имигрантима у Грчкој отежан прелазак преко италијанских лука.
- Највише се користи рута преко Бугарске, Румуније и Мађарске што је и логично јер на
том путу има најмање граница и контрола - објашњава Ђурашковић.
- Друга путања води преко Македоније и Србије према Мађарској. У последње време
све више миграната иде преко Хрватске, а један мали део из Србије иде у Румунију.
Оно што је извесно су мале шансе да се наредних година смањи број странаца које пут
ка Европи води кроз Србију.
Антрфиле : АЗИЛАНТИ
БЕЗ обзира на начин на који уђу у Србију, странци имају право да затраже азил. Они
тада добијају документа и статус тражиоца азила и имају право да остану у земљу док
се не одговори на њихов захтев. Већина, међутим, не сачека одговор већ првом
приликом наставља пут према западној Европи. За разлику од азиланата, илегални
имигранти незаконито бораве у Србији.
ПАНИКА У ПАРКУ АЗИЛАНАТА
Време, Датум : 10.11.2011, Страна : 28
У ДАНИМА ПРЕ ПРОТЕСТНОГ ЗБОРА, НА ПРВИ ПОГЛЕД НИЈЕ ДЕЛОВАЛО ДА
СЕ МЕЂУ СТАНОВНИЦИМА КОВИЉАЧЕ УВУКЛО ТОЛИКО СТРАХА КАО У
РЕЧИМА ПРЕДСТАВНИКА ОРГАНИЗАТОРА ПРОТЕСТА. СТИЦАО СЕ УТИСАК
ДА ЈЕ АТМОСФЕРА БИЛА МНОГО ТЕЖА И НАПЕТИЈА МЕЂУ АЗИЛАНТИМА.
ДОК БИ НЕКО КО ГОВОРИ ЕНГЛЕСКИ ПРЕВОДИО, КАО БУЈИЦА СЕ ИЗЛИВАО
СТРАХ, НАЈЧЕШЋЕ НА АРАПСКОМ И ДАРИЈУ, ЈЕЗИКУ КОЈИ СЕ ГОВОРИ У
АВГАНИСТАНУ: "ШТА ПИШЕ НА ОВОМ ПАПИРУ, ХОЋЕ ЛИ ДА
ДЕМОНСТРИРАЈУ ПРОТИВ НАС?" "ХОЋЕ ЛИ СВЕ ДА НАС ДЕПОРТУЈУ"
У центру Бање Ковиљаче, надомак великог парка, зауставља се такси. Из возила излази
неколико црнопутих жена одевених у одећу јарких, живих боја, са децом у рукама.
"Хоћу да причам, само немој да сликаш и пишеш име, видиш да се свашта дешава",
каже таксиста. "Често путују између Бање и Боговађе, тамо је други центар за
избеглице. Поштено говорећи, бар пола нас таксиста живи од њих.
Једини је проблем када идемо у Лозницу, ако неко од њих први уђе у такси морамо
дуго да чекамо да се напуни, нико од наших неће да седне с њима. Кажу да се боје или
да су им гадни зато што су прљави и болесни. А они људи ко људи, има и оваквих и
онаквих." На питање шта мисли колико је азиланата у Бањи Ковиљачи, таксиста
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одмахује руком. "То нико живи не зна, долазе и одлазе. Пуна их је Бања, само их је
ових дана мање по улицама, плаше се од када се оно десило."
СИЛОВАЊЕ, ГЛАСИНЕ И ПРОТЕСТИ: "Оно" о чему таксиста говори десило се 27.
октобра, када је полиција ухапсила Авганистанца Абдирашида Н. (25) због сумње да је
извршио силовање. Полицијска управа у Шапцу је саопштила да је осумњичени заједно
са четири сународника, у напуштеној помоћној просторији хотелског објекта у Бањи
Ковиљачи, извршио обљубу над тридесетосмогодишњом женом, британском
држављанком.
Полиција није изнела друге појединости, али у малом месту као што је Бања Ковиљача
гласине о догађају су се брзо прошириле. Наводно, Британка је преко интернета
недавно ступила у контакт са двадесетчетворогодишњим младићем из Лознице и с њим
се договорила да се нађу у Ковиљачи. Када су се први пут сусрели у хотелу, младић је
схватио да му је она слала лажне фотографије и отишао, а Британка је истог дана
упознала неколико младића из Авганистана, попила с њима пиће, сликала се (на основу
тих фотографија је полиција Авганистанце и пронашла), играла с њима одбојку у
парку, у коме се силовање и десило, у напуштеним просторијама некада чувеног Курсалона. Полиција је саопштила да је истрага у току, а Бања Ковиљача је почела да ври.
У року од неколико дана читав град је био облепљен црно-белим плакатима са
слоганом "Ко је следећи?", којим се најављивао "протестни збор грађана поводом
неконтролисаног прилива азиланата". Члан организационог одбора протеста Владимир
Вуловић је рекао да слоган алудира на случај силовања, додајући да је то последњи,
најдрастичнији инцидент у којем су учествовали азиланти.
"Полиција је и раније у неколико наврата реаговала приликом масовних туча азиланата
у бањском парку. Пријављене су и бројне провокације, вербални напади азиланата на
мештане, жене и девојке. Азиланти су им добацивали, упућивали непристојне понуде,
тражили бројеве телефона, хватали их за руке, чак покушавали и да уђу у куће тражећи
преноћиште", рекао је Вуловић медијима. И Вуловић и други чланови одбора причали
су да житељи Бање Ковиљаче живе у константном страху јер је један број азиланата
наоружан ножевима, да децу не смеју да пусте да слободно изађу напоље, да је због
великог броја азиланата угрожен даљи туристички развој Бање Ковиљаче, која од
туризма живи.
У данима пре протестног збора, на први поглед није деловало да се међу становницима
Ковиљаче, бар међу онима који су се у великом броју по граду нормално кретали,
увукло толико страха као у речима представника организатора протеста. Стицао се
утисак да је атмосфера била много тежа и напетија међу азилантима, који су махом
избегавали контакт с новинарима. Међутим, када би један почео да говори, обично би
се скупила читава група. Док би неко ко говори енглески преводио, као бујица се
изливао страх, најчешће на арапском и дарију, језику који се говори у Авганистану:
"Шта пише на овом папиру, хоће ли да демонстрирају против нас?" "Хоће ли све да нас
депортују? Мени је кријумчар узео све паре, немам где даље да идем, деца су ми мала."
"И у Грчкој су нас нападали и тукли, морали смо да бежимо отуд." Нерадо и нелагодно
се прича о силовању. "Чули смо свашта. Овде има људи из много земаља, али ако један
човек уради нешто лоше, зашто да нас хиљаду испашта због тога?"
КРАЉЕВСКА БАЊА: Центар за азил налази се на обронцима брда, на
периферији Бање Ковиљаче. Центар је основао УНХЦР, агенција Уједињених
нација за избеглице, још у време СФРЈ. Пре пада Берлинског зида највише
станара Центра било је из Чехословачке, потом и Румуније, у време
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југословенских ратова центар су насељавале избеглице са наших простора.
Центар је 2008. предат на управљање Комесаријату за избеглице Републике
Србије, а 2009. су почели да пристижу људи из кризних жаришта по свету и њихов
број је постепено растао.
Деценијама је однос тражилаца азила са локалним становништвом био добар, није било
дискриминације и предрасуда, већих инцидената, било је чак и много веза између
локалних младића и девојака и становника Центра, али се почетком ове године много
тога променило.
Од Центра се до великог и лепо уређеног парка стиже пешке за десетак минута. У
парку је позната болница за рехабилитацију, становници са поносом истичу да је
Ковиљача била краљевска бања. У прохладном новембарском дану у парку нема много
туриста, али ни азиланата. Они ретки који промичу крећу се брзо и углавном гледају у
земљу. Више их има на главној улици, испред поште, мењачнице, из продавница излазе
пуних кеса и нестају у споредним улицама.
Интернет кафе је пун. Већина посетилаца преко скајпа разговара са далеким
саговорницима, кроз ваздух брује речи непознатих језика. Тројица младића широких
рамена и вратова пију пиће за шанком и гледају имигранте. "Неће још дуго, разбићемо
ова арапска говна", каже један од њих пријатељу који стоји поред њега.
Према неким проценама, азиланти који живе ван Центра у Бањи Ковиљачи на смештај,
храну и остале потребе дневно потроше око 30.000 евра, али се све чешће чују гневне
речи локалаца на рачун оних становника Бање који "због краткорочне користи не желе
да виде шта се дешава". У једној од споредних улица, на доњем спрату куће смештена
је породица из Авганистана, отац, мајка, двоје старијих људи, петоро деце. Власница
куће, која је желела да остане анонимна, каже да јој додатни приход много значи.
"Већина овде живи од туриста, а њих има само преко лета, преко зиме никог. Издајем
кревет за два, три евра дневно, накупи се." Жена каже да последњих дана многи
попреко гледају оне који азилантима издају куће, некима је прећено телефоном. "Ја
нисам никаквих проблема са њима имала, нисам чула ни да је неко други. Рат, мука и
сиротиња их натерали да оду, као да неко воли да напусти своју кућу. Тако су и наши
бежали кад је био рат у Босни, бар смо се ми поред Дрине свега нагледали. Али такви
су људи, брзо забораве, а и онда су неки свашта причали о избеглицама."
Центар за азил има 85 места, и пун је још од прошле године. Имигранти који имају
довољно новца изнајмљују собе у приватном смештају и чекају да се ослободи место у
Центру, или да продуже ка Западној Европи, која је већини циљ. Они са мање новца
изнајмљују подруме, шупе, празне магацине, они који новца уопште немају спавају у
руинираним и незавршеним кућама, напуштеним вагонима, у парку, импровизованим
шаторима по шуми, и са страхом причају о зими која долази.
Укупан број имиграната који бораве у Бањи Ковиљачи и околини разликује се у
зависности од тога ко га саопштава. Локалне власти тврде да је ван Центра за
азил око 2500 имиграната, републички комесар за избеглице Владимир Цуцић да
их је, према званичним полицијским подацима, између 200 и 300. Цуцић је
негирао и да су азиланти раније правили велике проблеме у Бањи Ковиљачи. "Од
500 разних прекршајних и кривичних пријава које су досад поднете, само две се
односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних Ирачана, а све
остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата", изјавио је он.
На протестном скупу одржаном у недељу, око две хиљаде грађана Ковиљаче тражило је
измештање свих илегалних имиграната и азиланата, као и Центра за азил из тог места.
Упућен је позив министру унутрашњих послова Ивици Дачићу и комесару за избеглице
Републике Србије Владимиру Цуцићу да дођу у Бању Ковиљачу и са мештанима
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разговарају о решавању тог проблема. На транспарентима је, између осталог, писало:
"Дачићу, био си на отварању Центра, дођи и на затварање", "Безбедан живот за нашу
децу". У Бањи Ковиљачи је тог дана био приметан већи број полицајаца, као и
припадници Интервентне јединице, али је скуп протекао без инцидената, а на улицама
се имигранти уопште нису могли видети.
Према одлуци Школског одбора, у чијем раду су учествовали представници школе,
месне заједнице Бање Ковиљаче и родитељи ученика, од 415 ђака школе "Вера
Благојевић" у Бањи Ковиљачи у понедељак је у обе смене дошло само 20 ученика, уз
најаву да ђаци и даље неће ићи у школу ако страни држављани не буду измештени.
Директор школе Милан Матић рекао је да је један део родитеља упозорио да ће
исписати децу из школе уколико се тај проблем не реши, и уписати их у неку од
лозничких школа.
КУЋА НА ПУТУ: Србија се последњих година суочава са наглим порастом броја
азиланата и илегалних имиграната (види оквир), и то се вероватно неће променити ни у
наредном периоду. Раније су имигранти масовно улазили у Европу преко Италије,
Шпаније, Малте, али од када је почела боља контрола морских граница, све те руте се
полако пребацују на правац који води преко Турске, Грчке, Македоније и Србије.
Пораст броја имиграната у Србији јесте делимично последица "арапског пролећа", али
много више ситуације у којој се налази Грчка. Ту земљу последњих година запљускује
незапамћен талас избеглица. Само прошле године у Грчку је ушло више од 140.000
илегалних имиграната, а криза, недостатак посла, све чешћи напади на имигранте
већину њих су натерали да крену даље. С обзиром на оно што се дешава у Авганистану,
Сомалији, Либији, хаос у који тону многе државе на Блиском и Средњем истоку, тај
талас може бити само већи, а очај који тера те људе јачи је од свих препрека, зидова и
граница. Када се погледа шта су све прошле земље бивше Југославије у последње две
деценије, чини се да би људи са ових простора требало то добро да разумеју, али се
чини да то код већине није случај.
На то је морао да подсети и Ивица Дачић, који је изјавио да ће полиција учинити све да
обезбеди јавни ред и мир у Ковиљачи, али и да је право на азил једно од основних
људских права и да је, према међународним конвенцијама, Србија у обавези да
обезбеди боравак азиланата. Дачић је навео да у Србији има неколико хиљада
азиланата, док је 2010. године из Србије азил затражило 17.000 људи и да се "не
можемо жалити на нешто што ми радимо другима". "Можда сада људи виде како је
Европи када дођу Срби у њихове земље јер нису имали разумевања за њихове жалбе",
рекао је он, додајући да је неопходно отворити још прихватилишта за азиланте како би
се равномерно распоредили на територији Србије, али да они не могу бити протерани
из земље. Владимир Цуцић је изјавио да је пре неколико дана упутио писмо премијеру
Мирку Цветковићу у коме је затражио сагласност Владе да се једна од напуштених
војних касарни адаптира у центар за азиланте, "чиме бисмо добили адекватније и
трајније решење", и да пре зиме треба решити проблем смештаја азиланата који "не
треба да зиму дочекају на улици, голи и боси".
Искуства других земаља са много имиграната показују да, нарочито у условима кризе,
они лако постају мета мржње и насиља. То насиље обично пали неки инцидент, прави
или измишљени, а цех плаћају најслабији. Када је прошле године један имигрант убио
човека у Атини покушавајући да га опљачка, настао је прави погром у коме су
десничарске групе и разуларена гомила палиле места на којима су имигранти живели,
неколико људи је убијено, много рањено. Србија још није Грчка, али збивања у Бањи
Ковиљачи показују да је ситуација на ивици пуцања. "Пре неколико дана јурила су ме
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петорица младића, Срба, успео сам да побегнем", прича смркнутог лица Али,
Авганистанац. "Ја се не бојим никога, рођен сам у рату и цео живот само рат гледам,
свашта сам прошао, зато сам и побегао. Никога нећу дирати први, али ако ме нападну ја
ћу се бранити, оним што будем имао у рукама."
Антрфиле : Азиланти и илегални имигранти
Да би неко ушао у азилну процедуру, потребно је да службенику МУП-а саопшти да
жели азил. Потом полиција издаје потврду о израженој намери, уз коју лице има 72 сата
да се јави у Центар за азил у Бањи Ковиљачи или Боговађи. Када поднесу захтев,
азиланти добијају легитимацију са којом могу да се крећу по Србији, док полиција не
истражи њихове разлоге за тражење азила. Многи од њих, како тврде у полицији,
никада се не јаве у Центар за азил, док већина оних који поднесу захтев напусте нашу
земљу и пре доношења решења.
Намера да се тражи азил може се изразити и пошто је полиција некога ухватила без
докумената у унутрашњости земље, а у полицији кажу да је много оних који траже азил
само да би избегли казне за нелегалан прелазак границе. Они који нису изразили жељу
да добију азил и немају никакав лични документ јесу илегални имигранти, попут
човека осумњиченог за силовање у Бањи Ковиљачи.
Број
У Србији су 2008. године захтев за азил попунила 52 лица, 2009. је то учинило 275
људи, а 2010. године 522. Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић изјавио
је почетком новембра да је око 3000 људи тражило азил у Србији од почетка ове
године. Највећи број је из Авганистана, око 60 одсто, а последњих месеци се нагло
повећао и број лица из Сомалије. Остали тражиоци азила су из Пакистана, Ирана,
Ирака, Алжира, Либије, Туниса… Искуства показују да најмање четири до пет пута
више људи прође кроз земљу без регистровања. Пре две недеље су у приколици
шлепера који је полиција зауставила надомак Београда била 63 Авганистанца и 11
Пакистанаца. Полиција је саопштила да је међу њима било деце, трудница и старијих
људи, и да су сви били исцрпљени и гладни.
ПАЛАНКА, ПАЛАМАР, ПАНИКА
Време, Датум : 10.11.2011, Страна : 36
УВЕК
ЈЕ
ЛЕКОВИТО
ПАРААРГУМЕНТИМА
СУПРОТСТАВИТИ СУВОПАРНУ ПРОЗУ СТВАРНОСТИ

МОРАЛНЕ

ПАНИКЕ

Сваке године у Србији се догоди троцифрени број пријављених силовања; кажем
"пријављених" јер познаваоци проблематике сматрају да на свако пријављено иду три
до четири непријављена, па ви сад видите. Као што знамо, силоватељи су обично
мушкарци, а жртве жене; ни једно ни друго није безизнимно, али је, је ‘л да, прилично
уобичајено. И шта је још заједничко силоватељима у овој земљи, осим да спадају у
извесну врсту бића мушког рода? Не бисте веровали: заједничко им је то да нису
Авганистанци. Изузетно ретко ћете, барем у Србији, налетети на силоватеља који би
био Авганистанац. Или уопште странац. Па још тражитељ азила или чак илегални
имигрант. Штавише, све до недавно нисмо имали ниједан случај ове врсте.
Ипак, недавно се у Бањи Ковиљачи одиграо злочин силовања, жртва је држављанка
Велике Британије, а осумњичени је Авганистанац, или група од неколико њих – то јест,
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Авганистанаца. Злочин је озбиљан, починилац или починиоци морају бити озбиљно
кажњени, узнемирење околине је природно.
Међутим, шта? Одједном се надигла силна морална паника (са елементима
организоване хајке; за сада вербалне и симболичке, али никад не знаш) око тога да у
Бањи Ковиљачи, у прихватилишту за азиланте, наводно живи око две и по хиљаде њих,
и да је то Страшна Опасност за домицилни живаљ, и женски и мушки. О деци да и не
говоримо: на дан када настаје овај текст, у локалним школама није се појавило готово
па ниједно дете – деци је сваки разлог за неодлазак у школу подједнако добар (тако је
вазда било и вазда ће бити), а родитељи су тим ускраћивањем своје деце образовним и
осталим институцијама, је ли, желели да "пошаљу поруку" како се не осећају нимало
безбедним због те, је л' тако, силне навале Мрских Странаца на њихову питому
подрињску паланчицу, и то углавном из егзотичних муслиманских или далекоисточних
земаља. Па су, ето, симболично позатварали нејач у куће, да им се штагод не догоди.
Једна сјајна дефиниција моралне панике (овде сам је, другим поводом, већ наводио)
каже да је м. п. "израз за ситуацију у којој се у неком друштву на темељу неколико
изолованих, преувеличаних или на сензационалистички начин протумачених
инцидената створило или настоји створити уверење како друштву, држави или
темељима моралног поретка прети смртна опасност, а која се може отклонити једино
радикалним, и у правилу репресивним мерама".
Покушајмо сада да парааргументима Моралне Панике супротставимо сувопарну прозу
стварности. Тражилаца азила у Ковиљачи заправо је неколико стотина – бројеви се
крећу од три до седам стотки. Уз то долази известан број илегалних имиграната, међу
какве спада и Авганистанац осумњичен за силовање. До сада, за већ леп број година
откад тај азилантски центар постоји, није било никаквих "безбедносних" претњи по
домаће становништво од азиланата, а при томе многи локални житељи од боравка ове
популације привремених (транзитних) имиграната (који морају негде да станују, да
купују, да се хране етц.) имају директну или индиректну економску корист.
Шећер ипак долази на крају. Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић каже
Новостима и ово: "Од 500 разних прекршајних и кривичних пријава које су до сада
поднете, само две се односе на сукоб међу азилантима који су изазвала двојица пијаних
Ирачана, а све остале на нападе, пребијање и отимање новца од азиланата".
Хајдемо сад то исто, али спорије, с разумевањем. Имамо, дакле, пет стотина
потенцијалних, чак врло вероватних, кршења закона, мањег или већег обима. Од тих
500, у два случаја (или 0,4 %) починиоци су азиланти. Па чак и ту су жртве опет други
азиланти, а не "домороци"! У преосталих 498 случајева (или 99,6 %), азиланти су жртве
пљачке или шикане "домаћих"! И, шта на крају бива? Након једног (уистину грозног)
случаја силовања једне Британке, васколики "српски домаћинлук" Бање Ковиљаче
организује масовне демонстрације и патетично затвара децу у куће, у преогромном
страху од помахниталих типова загасите пути, који тобоже бауљају около
закрвављених очију, клатарећи набреклим голим паламарима и тражећи шта ће да
силују! А знате већ њих, то не бира много, ‘оће то и на мушко да удари! Не, не, ту
ситуацију ни Басара не би ставио у неки свој откачени роман, сматрао би је превише
апсурдном, обашка и дегутантном.
Србија је, као и остале тугаљиве јужнословенске покрајине с могућим изузетком
Словеније, земља из које се традиционално много више одлази ("трбухом за крухом")
него што се у њу усељава. Заправо, ако не рачунамо ратно и поратно "етничко
досељавање" (Срби из еџ-YУ република) и оно нешто "традиционалних" националних
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мањина, махом по Војводини, те домицилне Роме, овде заправо тих видљиво
"другачијих" ни нема, осим на нивоу статистичке шале. Сетите се само када је, негде у
другој половини деведесетих, углавном по економски пропулзивнијим градовима какви
су Београд, Нови Сад или Панчево, настајала она скромна и вредна кинеска
имигрантска заједница; убрзо је кренуо малограђански цунами моралне панике (у којем
су, о срамоте, активно учествовали и неки тадашњи опозициони политичари!) како ће
нас "жути преплавити" и томе слично.
Кад оно, шта? До дан-данас, Кинеза је у Србији тек шака јада, пар хиљадица,
статистички на нивоу дубоких промила. И тешко да некоме "отимају посао" или како
већ иду та моронска нагваждања преузета од лоботомизованих западноевропских
неонациста и сличног људског смећа. А канда се ни у силовањима и осталим
непочинствима, нарочито према домицилном становништву, баш нешто не истичу.
Кад су се већ ових дана "сви", а трагично прекасно, опсетили преминулог Радомира
Константиновића, хајде да и ја изнова употребим његову најцитиранију реченицу,
уводну у његовој круцијалној студији: "Искуство нам је паланачко". И та Паланка
свакако није неко место – рецимо, Бања Ковиљача – него стање духа. А Паланчанин
вам је такав, површни и бескарактерни лармаџија, склон да сматра да њему "природно"
припадају сва права овога света – и када је у својој Паланци и када оде далеко од ње –
дочим другима не припада ништа, осим ако им он то милостиво дозволи. А он им
радије не би дозволио, ма никад не знаш сестро слатка, кад се то бре распусти па исуче
паламаре...|
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PRESS CLIPPING
Субота 12.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 10 СТАНОВА
Пресс, Датум : 12.11.2011, Страна : 14
ДОБРА ВЕСТ
ТОПОЛА - Породице избеглих и расељених са Косова и Метохије, као и социјално
угрожени из Тополе, добили су јуче кључеве за 10 станова који су додељени у
оквиру пројекта „Социјално становање у заштитним условима“.
Кључеве станова уручио је амбасадор Немачке у Србији Волфрам Мас. Укупна
вредност стамбеног објекта је 212.000 евра.
ДЕЦА ЗЕБУ У МРАЧНОЈ БАРАЦИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 12.11.2011, Страна : 30
ДЕВЕТОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ ЈЕШИЋ, ЈЕДИНИМ СТАНАРИМА ИЗБЕГЛИЧКОГ
КАМПА ИСКЉУЧЕНА СТРУЈА
Без икаквог грејања, стрепе за здравље Дарка, рођеног пре непуне три недеље
ЈАБУКА - Деветочланој породици Ненада Јешића, у избегличком кампу, у
некадашњем омладинском дому „Бошко Буха“, прекјуче је искључена струја.
После низа опомена за исељење, мајстори из хотела „Путник“ - чије су ове бараке
власништво - откачили су жице, па су Јешићи провели ноћ у мраку и без грејања.
Наредног јутра, Ненад (38) и Данијела (33), најпре су у школу, уз свећу, испратили троје
ђака: Срђана - првака на Јабуци, којем су у акцији „Новости“, на клиници у Тиршовој,
прошле и ове године оперисани деформитети стопала - те Миљана од 11 лета и две
године старијег Милована (13), који похађају наставу на Коловрату. Потом су, на
плинској боци, скували чај за двогодишњу Данку, два лета старијег Александара и баку
Бранојку (81)... Јешићи, међутим, највише стрепе да се не смрзне или прехлади најмлађи
члан домаћинства, Дарко који је свет угледао 23. октобра.
- Беба већ кашље и, ако му се стање погорша, мораћу да га носим у пријепољску
болницу. Али, куд ће ова нејач? - пита се мајка Данијела, привијајући новорођенче на
груди, док ветар „завија“ преко јабучке висоравни.
Јешићи кажу да би се некако снашли за дрва, али барака - одавно подигнута за акцијаше
и градитеље барске пруге, нема оџак, а радијатори су одавно зарђали...
- Мајстори су рекли да струју секу из безбдносних разлога, наводно по препоруци
ватрогасне службе. Опет, ја данима „обијам“ прагове и сви ми кажу да нисам
њихов случај - јада се Ненад, глава породице у којој нико није запослен, па живе од
дечјег додатка и социјалне помоћи.
У пријепољском Центру за социјални рад покушавају да нађу смештај за Јешиће. У
помоћ су већ позвали МЗ Јабука и сеоске активисте, али и оне који имају празне куће на
висоравни.
- Нећемо дозволити да се деца смрзавају - категоричан је Наил Кајевић, директор
Центра. - Чинимо све да их зимус негде сместимо, а да им на пролеће подигнемо кров
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над главом, да саградимо бар монтажну кућу. Имамо и дародавца, вољног да им купи
краву, нашли би и пар ари земље, па да се деца занимају, да стичу радне навике...
Антрфиле : КЛИЗИШТЕ
ЈЕШИЋИ су у донедавни избеглички камп пресељени у пролеће 2006, из оближњег
села Звијезд, када им је клизиште оштетило кућу.
- Топљење снега покренуло је брда, урвине су гутале имовину, па је Комисија
проценила како не смемо да заноћимо у згради чији су се зидови размицали. Неколико
ноћи коначили смо код родбине, а онда су нас преселили на Јабуку, уз обећање да ће
нам, за неколико месеци, саградити кућу. Тврдили су и да је Нова Србија уплатила
200.000 динара - кроз сузе говори бака Борјанка.
СВИ ТРАЖЕ НОВУ АДРЕСУ
Вечерње Новости, Датум : 12.11.2011, Страна : 11
ПОСТИГНУТ ДОГОВОР ДРЖАВЕ И ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ О ИМИГРАНТИМА У
БАЊИ КОВИЉАЧИ
Број миграната од 2008. године већи 6,5 пута и очекује се да ће још расти
ДРЖАВА ће пронаћи још један објекат за смештај азиланата, а илегалне
имигранате у Бањи Ковиљачи полиција ће више контролисати. Ђаци у овом
малом месту од понедељка ће поново кренути у школу после недељу дана бојкота
наставе због превеликог броја избеглица из Африке и Азије.
Ово је резултат договора који су у четвртак постигли представници владе и локалних
власти у Лозници. Формирано је и тело за решавање овог проблема којим координира
министар рада Расим Љајић. Иако се о невољама због превише миграната и азиланата
причало месецима, влада је била приморана да се ухвати укоштац тек после протеста
мештана Бање Ковиљаче.
Проблем је, ипак, још далеко од решења. Од почетка године у Србију је илегално ушло
најмање 10.000 странаца, углавном избеглица из Африке и Азије. Око 2.500 њих
затражило је азил, а полиција је открила још 5.000 нелегалних имиграната који су
кажњени прекршајно. Остали - о њиховом броју можемо само да нагађамо иако је
извесно да их има најмање још 2.500 - успели су да се неопажено „провуку“ и домогну
границе са Мађарском. Колико их је у Бањи нико поуздано не зна. Званичне процене
говориле су о 250 азиланата и о још неколико стотина илегалних „гостију“, али су
локални званичници инсистирали да има најмање 2.500 странаца. Министар Ивица
Дачић јуче је рекао да их има хиљаду, а Расим Љајић је, опет, говорио о 2.500
имиграната.
Број миграната који пролазе кроз Србију од 2008. године порастао је 6,5 пута и
нема сумње да ће се тренд раста наставити. Процене говоре да у Грчкој стотине
хиљада Авганистанаца, Пакистанаца, Сомалијаца и житеља других угрожених
земаља чекају прилику да се отисну у западну Европу. Наша држава мораће да
нађе начин да се избори са све већим притиском „илегалаца“ на наше границе, али
и да обезбеди смештај и основне услове за живот свима који одлуче да затраже
азил.
- Србија има међународне обавезе да некога ко дође и затражи боравак прихвати док
траје процедура одлучивања о његовом захтеву за азил - каже министар унутрашњих
послова Ивица Дачић. - Проблем са азилантима је нешто на шта Србија није навикла.
Раније су они овде били само у пролазу, а сада први пут желе и да остану. Полиција није
дужна да им обезбеди смештај, већ да одобри или негира азил и хвата илегалце.
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Чак и када полиција открије илегалне имигранте, држава нема ефикасан механизам да
их удаљи из Србије. Након што проведу десетак дана у притвору због незаконитог
преласка границе, они се пуштају на слободу са налогом да напусте земљу. Србија нема
услова да их депортује у земље порекла, а са Македонијом са чије територије већина
долази немамо потписан споразум о реадмисији.
На тај проблем указао је министар за рад и председник новоосноване радне групе за
имигранте, Расим Љајић и најавио да ће тражити потписивање споразума са
Македонијом.
Антрфиле : УСПУТНА СТАНИЦА
ГОТОВО сви мигранти који илегално уђу у Србију намеравају да наставе пут према
земљама ЕУ. Они који затраже азил користе то право углавном да би избегли проблеме
са полицијом или се мало одморили пре него што крену даље. Њима се издаје потврда
да су ушли у поступак одобравања азила и упућују се у један од два центра - у Бањи
Ковиљачи или Боговађи.
УЧЕНИЦИ ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОД ПОНЕДЕЉКА У ШКОЛИ
Блиц – Србија, Страна : 2, Датум : 12.11.2011
Прекинут бојкот наставе због азиланата
Одлука о враћању деце у школу уследила је пошто је Влада најавила конкретне акције
ради повећања безбедности, чиме је враћено поверење грађана, кажу чланови
организационог одбора протеста
Савет родитеља ОШ „Вера Благојевић“ из Бање Ковиљаче донео је у четвртак увече
одлуку да од понедељка, 14. новембра, деца поново крену на часове.
Одлука је уследила после састанка са министром Расимом Љајићем, који је на седници
Владе Србије изабран за шефа Владине комисије за решавање проблема азиланата у
Бањи Ковиљачи. Тиме је завршен седмодневни бојкот наставе, који је покренут у знак
протеста због великог броја странаца који илегално бораве у овом месту.
Пошто су најављене конкретне акције у циљу повећања безбедности, пре свега деце и
мештана Бање Ковиљаче, као и акције хапшења илегалних имиграната, враћено је
поверењење грађанима у државне институције и наша деца ће од понедељка, 14.
новембра, кренути у школу. Очекујемо да ће најављене, конкретне мере бити
спроведене у дело у обећаним роковима како се не би догодило да грађани поново буду
принуђени да протестују. Честитамо грађанима Бање Ковиљаче на исказаној слози и
солидарности, поручили су чланови организационог одбора протеста „Ко је следећи?“.
Министар Љајић је рекао да ће Влада предузети низ мера на решавају проблема
превеликог броја илегалних имиграната у Ковиљачи и објаснио мештанима да ће
се радити на проналажењу адекватне локације за смештај и организован прихват
илегалних имиграната, који тренутно бораве у овом месту.
Центар за азил ће засад ће остати у Бањи Ковиљачи. Видећемо у перспективи каква ће
бити будућност тог објекта, чији је капацитет око 84 места, зависно од локација које
будемо дефинисали за прихватне центре за азиланте - казао је Љајић после разговора са
представницима локалне самоуправе и месне заједнице Бања Ковиљача.
Он је најавио да ће се већ од данас почети са тражењем адекватне локације за смештај
азиланата.
Да ли ће то бити неке напуштене касарне, напуштени објекти социјалне заштите,
напуштене школе... У сваком случају, заједно са Дирекцијом за имовину Владе
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Републике Србије, заједно са министарствима одбране, просвете и другим, тражићемо
погодну локацију за прихватни центар за ове људе који долазе у Србију - казао је Љајић.
Он је објаснио да Србија поштује све међународне стандарде о правима тражилаца
азила, али се и сложио да је њихов број у Бањи Ковиљачи веома повећан.
У овом крају живе племенити и гостољубиви људи, који немају ништа против страних
невољника, али је њихов број од 2.500 у односу на 5.000 мештана велика несразмера, и
због тога тај проблем очито мора да се хитно решава, рекао је министар и најавио да ће
бити пооштрена контрола на државним границама где ти људи улазе у Србију, као и да
ће се тражити ратификација споразума о реадмисији са Македонијом како би се
илеглани имигранти могли враћати у земљу одакле су дошли.
Љајић је додао да су све друге земље у региону у бољој позицији од Србије јер када
ухвате илегалног имигранта у Хрватској или Мађарској, они их враћају у Србију.
Ми немамо где да их вратимо јер немамо тај споразум са Македонијом.Зато ћемо
појачати полицијску контролу и надзор у Бањи Ковиљачи, да видимо на који начин ти
људи долазе овде, као и на који начин и ко их смешта по кућама. Примениће се једна
строжа контрола - појаснио је Љајић.
Антрфиле : Не обезбежујемо смештај за азиланте
НОВИ САД - Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је у Новом
Саду да није дужност полиције да обезбеђује смештај за азиланте, већ да одлучује о
њиховим захтевима за азил у Србији. Дачић је рекао да Србија није навикла на
проблем азиланата, пошто до сада није био случај да било ко тражи азил у Србији,
већ су сви хтели да иду даље на запад. Он је навео да у Србији има између две и
три хиљаде азиланата.
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ЗА АЗИЛАНТЕ 5.000 ЕВРА ДНЕВНО
Правда, Датум : 14.11.2011, Страна : 9
ИНТЕРВЈУ ВЛАДИМИР ЦУЦИЋ, КОМЕСАР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
БЕОГРАД - После мера које је најавила Влада Србије ради решавања проблема великог
броја илегалних имиграната у Бањи Ковиљачи, основци ће данас кренути на наставу
коју су више дана бојкотовали. Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић, у
интервјуу за „Правду“ објашњава како је настао проблем са азилантима, шта добијамо
недавно усвојеном Декларацијом о избеглицама и где ће бити уложен новац са
донаторске конференције.
Србија није занимљива очајним људима из Африке. Откуд толики број азиланата у
Бањи Ковиљачи.
Због повећаног броја илегалних имиграната, који се декларишу као тражиоци азила и
због њиховог све дужег задржавања, тренутно нисмо у могућности да обезбедимо
свима смештај. У тренутку преузимања Центра за азил, у децембру 2008, у Србији
се налазило 27 тражилаца азила, а 2011. кроз центре је прошло више од 2.500
људи. Због изненадног повећања броја азиланата Комесаријат за избеглице је
основао Центар за азил у Боговађи за додатних 150 особа, са циљем да се растерети
Бања Ковиљача, али ни то није дало очекиване резултате.
Колико уопште има азиланата у Србији?
На територији Србије се налазе два центра за смештај тражилаца азила - у Бањи
Ковиљачи и у Боговађи. У њима је смештено 227 азиланата, међу којима и велики број
деце, жена и трудница. У Центру за азил у Бањи Ковиљачи налази се 137, а ван
Центра око 500 азиланата. До усвајања Закона о азилу Центром за азил руководио
је УНХЦР, а отада бригу о Центру преузима Комесаријат. Дневни трошкови за оба
центра су око 5.000 евра.
Како планирате да решите проблем у Бањи? Предлагали сте да се искористи једна
напуштена касарна ВС?
Чим смо уочили тренд повећања броја азиланата, започели смо преговоре са
Министарством одбране о пренамени једне од касарни, смештајних капацитетета
500 до 600 места, у Центар за азил. Преговори су при самом крају и очекујемо да
ћемо у најскоријем року добити на коришћење поменути објекат, који ће
задовољити све потребе за смештајем.
Постоји ли свеобухватнија стратегија за решавање овог проблема?
Комесаријат за избеглице, у сарадњи са свим надлежним министарствима, а пре свега
са Министарством унутрашњих послова, улаже максималне напоре и све расположиве
ресурсе како би испунио обавезе предвиђене Законом о азилу. Истакао бих да је
премијер Цветковић наложио свим ресорним министарствима да у блиској
координацији пронађу решење за превазилажење тог проблема.
Недавно је потписана Декларација о престанку избеглиштва, што омогућава
организовање донаторске конференције. Шта Србија тиме добија?
Министри спољних послова БиХ, Хрватске, Црне Горе и Србије су 7. новембра
2011. потписали Заједничку декларацију о окончавању расељавања. Укупна
вредност регионалног пројекта је нешто више од 500 милиона евра, у оквиру којих
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је 302 милиона евра за решавање потреба најугроженијих избеглица. Како би се
прикупила потребна средства, последње недеље априла 2012. године у Сарајеву ће бити
одржана донаторска конференција. Поменута средства ће омогућити донацију 3.580
пакета грађевинског материјала, куповину 2.000 домаћинства с окућницом,
изградњу 10.000 станова, донацију 1.200 монтажних кућа и средства за
субвенционисане кредите за решавање стамбеног питања најугроженијих
избеглица. Овим новцем ће бити обезбеђено трајно стамбено решење за све
избеглице у колективним центрима, као и за оне у неадекватном приватном
смештају. Пројектом који ће бити имплементиран у наредних пет година, биће
обухваћено 16.780 породица или 45.000 особа.
Удружење избеглих из Хрватске сматра да Декларација иде на руку Хрватима, јер се не
решавају основна права избеглих из Хрватске?
Регионалним пројектом и Декларацијом министри иностраних послова су потврдили
обавезу влада у региону да сарађују како би се заштитила и унапредила права
избеглица. Србија остаје при становишту да је обезбеђивање несметаног уживања права
свим држављанима обавеза земље порекла и да ћемо наставити са борбом да се у свим
земљама региона обезбеди успостављање свеобухватног, праведног и ефикасног
правног механизма за остваривање права.
Антрфиле : У Хрватској 60.000 повратника
Колики је број повратника Срба у Хрватску, колико грађана српске националности има
хрватска документа?
Према подацима Комесаријата за избеглице, одржив повратак у Хрватску је
остварило свега 60.000 особа.
Увек спремни за прихват
Да ли је Србија спремна да, у случају животне угрожености Срба и нелбанаца на КиМ,
збрине све њих?
Србија је увек излазила у сусрет свим који су напуштали своју земљу због рата,
сиромаштва или угрожавања људских права, попут избеглица, интерно расељених и
тражилаца азила, и тако ће бити и убудуће.
Лоше поруке шаљемо свету
Све су ово јако лоше поруке свету. Оне нас изузетно компромитују, посебно у светлу
вести да је Србија постала члан Комитета УНЕСКО за светску културну баштину, а ми
истовремено у њеној престоници разарамо културно-споменички фонд - наглашава
Поповић.
НОВИХ 10.000 СТАНОВА
Вечерње Новости, Датум : 14.11.2011, Страна : 4
ЗБРИЊАВАЊЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ИЗБЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА
У Србији би у наредних пет година требало да буде изграђено десет хиљада
станова за збрињавање најугроженијих избегличких породица, изјавила је јуче
заменица комесара за избеглице Србије Светлана Велимировић. То је предвиђено
регионалним пројектом стамбеног збрињавања, који је усвојен на Министарској
конференцији 7. новембра у Београду, а чија реализација треба да почне половином
идуће године, објаснила је Велимировићева.
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Цео пројекат, у вредности 580 милиона евра, омогућиће да у региону за пет година
кров над главом добије око 73.000 најрањивијих“ категорија избеглица и мањи
број интерно расељених особа.
У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА 10.000 СТАНОВА
Ало!, Датум : 14.11.2011, Страна : 4
У СРБИЈИ би у наредних пет година требало да буде изграђено 10.000 станова за
збрињавање најугроженијих избегличких породица, изјавила је јуче заменица српског
комесара за избеглице Светлана Велимировић.
То је предвиђено регионалним пројектом стамбеног збрињавања , који је усвојен на
министарској конференцији 7. новембра у Београду, а чија реализација треба да почне
половином идуће године, објаснила је Велимировићева. Цео пројекат у вредности од
580 милиона евра омогућиће да у региону за пет година „кров над главом“ добије око
73.000 „најрањивијих“ категорија избеглица и мањи број интерно расељених особа.
НЕЧИСТА САВЕСТ
Блиц, Датум : 13.11.2011, Страна : 10
КНИН
Хрватски ратни ветерани желе да уклоне спомен-обележје страдалим Србима у
Голубићу, код Книна, јер их стално подсећа на почињене злочине, тврди
председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
Милојко Будимир.
ОЧЕВО ПРЕЗИМЕ ЧЕКАО 15 ГОДИНА
Ало!, Датум : 13.11.2011, Страна : 6
МУКЕ МАТУРАНТА (18) ИЗ БЕОГРАДА
Петнаест година чекао очево презиме! Осамнаестогодишњи младић, чији је отац
погинуо на ратишту у Хрватској, тек је пре три године успео да добије очево
презиме јер је судски поступак за утврђивање очинства трајао чак 15 година!
Овај матурант једне београдске средње школе свог оца, који је погинуо у августу 1992,
никад није упознао јер је рођен након његове погибије, 1993. године. О њему се све
време брине његова мајка Р. Ч. (56), избеглица из околине Задра, која је протеклих
деценију и по морала да доказује да је њен ванбрачни супруг Д. П. (43), младићев отац.
Са супругом сам живела 10 месеци у ванбрачној заједници у Хрватској, а он је као
припадник Територијалне одбране погинуо док сам била трудна. У избеглиштву, у
Београду, родила сам сина, који није могао да оствари право на породичну
инвалиднину као дете палог борца, пошто нисмо били венчани. У одсеку за борачку
заштиту су ми рекли да ће то право моћи да оствари тек када се утврди очинство, али се
судски поступак отегао, па је у међувремену закон о остваривању тог права престао да
важи 2006, а очинство је због судских перипетија доказано тек у децембру 2008, па смо
сада нигде - прича младићева мајка, која наводи да јој је главни проблем што јој
својевремено у одсеку за борачка питања нису хтели да приме захтев за породичну
инвалиднину.
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У доказивању очинства, проблем је била и ДНК анализа јер, како наводи Р. Ч., нико
није могао да од породице да крв за упоређење.Тек 2006. је млађи син из првог брака
мог супруга дао крв на анализу - прича Р. Ч.
Мајка и син тренутно живе у смештају који им је још 1994. доделио Комесаријат за
избеглице, али им прети исељење пошто Дирекција за грађевинско земљиште тврди да
у њему живе бесправно, али они тврде да имају доказе о праву на смештај.
Антрфиле : Дујовић: Помоћи ћемо им!
Саша Дујовић, народни посланик из Покрета ветерана Србије, каже за „Ало!“ да ће
покушати да помогне Р. Ч. и њеном сину.
Као народног посланика и ратног ветерана, ганула ме судбина тих људи. Моја странка
хоће да им помогне и зато их упућујем да дођу код мене са целокупном
документацијом како бисмо видели шта можемо да учинимо за њих и које институције
могу да им помогну - рекао је Дујовић за наш лист.
ПОМАЖУ СРБЕ
Курир, Датум : 13.11.2011, Страна : 10
„Имлек“ на КиМ
БЕОГРАД - Компанија „Имлек“ је у сарадњи с Комесаријатом за избеглице
Републике Србије посетила јуче неколико српских породица које живе на КиМ и
том приликом им поделила поклоне. Прве дарове поклонила је Невена
Веселиновић, менаџер за односе с јавношћу „Имлека“, и то породици Ђорђевић у
Призрену.
- Децу смо обрадовали играчкама, а остатак породице „Имлековим“ и „Бамбијевим“
производима. Издвојили смо и средстава неопходна за опстанак породице - рекла је
Веселиновићева.

4

PRESS CLIPPING
Уторак 15.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.кирс.гов.рс)

ВОЈСКА СМЕШТА АЗИЛАНТЕ
Преглед, Датум : 15.11.2011, Страна : 5
Шутановац: Министарство одбране ће уступити своје просторије
Нови Сад
Министар одбране Драган Шутановац изјавио је јуче у Новом Саду да Војска
Србије има више идеја за смештај азиланата у војним објектима, који ће уз
одређене услове бити понуђени градовима или општинама. „За ту намену
неопходно је, пре свега, утврдити да тај простор никако не буде у центру града,
као и да се издвоје одређена средства како би се нека бивша касарна или други
војни објекат привео тој намени“, рекао је Шутановац новинарима после уручења
кључева станова професионалним и пензионисаним припадницима ВС.
Наводећи да ће, у разговору с представницима новосадских градских власти, бити
изнето пет-шест идеја као могућност за решавање проблема смештаја азиланата у
Србији, он је оценио да касарна у Руми не може бити додељена за ту намену, јер се
налази у ширем центру града. Шутановац је подсетио да је лично дао иницијативу
Комесаријату за избеглице да се могућност решавања проблема смештаја
азиланата нађе кроз уступање простора којим располаже Министарство одбране,
односно ВС.
ПРЕКИНУТ БОЈКОТ, ЂАЦИ ПОНОВО НА НАСТАВИ
Блиц – Србија, Датум : 15.11.2011, Страна : 3
Смирује се стање у Бањи Ковиљачи
Бања Ковиљача Основци из Бање Ковиљаче поново су од јуче у школским
клупама, чиме је прекинут прошлонедељни бојкот наставе, покренут 7. новембра,
у знак протеста због присуства огромног броја илегалних имиграната у овом
бањском лечилишту. Одлуку о прекиду бојкота донели су Савет родитеља ОШ „Вера
Благојевић“ и организациони одбор грађанског протеста „Ко је следећи“, после
састанка са представницима МУП-а, Комесаријата за избеглице и министром Расимом
Љајићем, којег је Влада Србије именовала за руководиоца комисије за решавање
проблема азиланата.
Деца су дошла на наставу и стање у учионицама је сасвим другачије од
прошлонедељног, када је од укупно 419 ђака у обе смене долазило тек по њих
тридесетак. Како смо и претходних дана најавили, сви изгубљени часови ће бити
надокнађени, без обзира на то што се настава одвијала и током бојкота за ону децу која
су долазила у школу.
Желимо да све пропуштено надокнадимо, а у договору са родитељима, одлучено је да
се у поподневној смени скрати велики одмор и да настава почиње нешто раније, тако да
ће се часови завршавати око 16 часова и ђаци ће се кући враћати пре мрака - каже
Милан Марић, директор ОШ „Вера Благојевић“. До бојкота наставе дошло је из страха
за безбедност деце због огромног броја илегалних имиграната којих је у априлу било
1

500, а тренутно их је око 2.500, у месту које има 5.500 становника. Како је поручено
после састанка у Градској управи, полиција ће појачати контролу и интензивније
спречавати покушаје илегалних прелазака границе, док ће својим превентивним
присуством додатно подићи безбедност на виши ниво.
ВИШЕ ОД 21.000 СРБА С КОСОВА ТРАЖИ РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Дневник, Датум : 15.11.2011, Страна : 3
Представник Удружења „Стара Србија„ из Грачанице, које је у име више од
21.000 Срба с Косова и Метохије затражило руско држављанство, Златибор
Ђорђевић изјавио је јуче да очекује да ће број захтева достићи неколико стотина
хиљада.
– Амбасади Русије у Београду предали смо за почетак 21.733 захтева за добијање
руског држављанства – казао је Ђорђевић, и додао да ће амбасада захтеве
косовских Срба, преко Министарства спољних послова, проследити руској Думи.
Ђорђевић каже да Срби с Косова и Метохије захтевом за двојним држављанством од
Русије једино траже заштиту и слободу коју им Србија не може обезбедити.
Саветник у руској амбасади у Србији Олег Булдаков јуче је потврдио да је неколико
српских удружења с Косова и Метохије, која окупљају Србе који живе на Косову као и
расељене косовске Србе, упутило у уторак писмо руској Думи у којем траже
држављанство Русије.
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ТРАЖЕ КАСАРНУ ЗА АЗИЛАНТЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.11.2011, Страна : 13
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ
НАПУШТЕНЕ ВОЈНЕ ОБЈЕКТЕ

ПРОБЛЕМА

ИМИГРАНАТА

ОБИЛАЗЕ

Питање власништва регулисаће Влада, а адаптацију плаћа Комесаријат
ЧЛАНОВИ координационог тела за решавање проблема имиграната у Србији
кренули су јуче у потрагу за новим објектом за смештај тражилаца азила. Током
наредне недеље они ће обићи пет напуштених војних објеката и на седници Владе
следећег четвртка предложити касарну која би могла да се искористи за ту
намену.
Према незваничним информацијама, они су јуче обишли једну од касарни у околини
Ваљева. Представници овог тела, међутим, не желе да говоре о потенцијалним
локацијама док не буде постигнут договор између Комесаријата за избеглице,
Дирекције за имовину и Министарства одбране.
- Наредних дана ћемо обићи објекте за које мислимо да би могли да буду
одговарајући - каже Владимир Цуцић, републички комесар за избеглице. - На
Влади је потом да са Министарством одбране и Дирекцијом за имовину регулише
питање власништва. Сада је прерано да причамо о локацији и другим детаљима.
Раније је најављено да ће Комесаријат обезбедити новац за адаптацију неке
напуштене касарне у нови центар за смештај азиланата. У Србији тренутно постоје
два објекта за смештај имиграната који су затражили уточиште у Србији - у Бањи
Ковиљачи, капацитета око 80 места и у Боговађи, где може да стане до 150 људи. То
није ни изблиза довољно за више од 2.500 азиланата из Африке и Азије, колико их је од
почетка године прошло кроз Србију. Тренутно у Бањи Ковиљачи ван центра има 250
оних који чекају на место и неколико стотина илегалних имиграната. Мештани су се
неколико месеци бунили због тога, а током прошле недеље у знак протеста организован
је бојкот наставе у основној школи у Бањи Ковиљачи.
Протест је окончан после оснивања координационог тела Владе, којим председава
министар за рад Расим Љајић. Он је, поред новог центра, најавио и потписивање
споразума о реадмисији са Македонијом, што ће Србији омогућити да депортује све
илегалне мигранте који долазе преко државне територије јужног суседа. Обезбеђено је
и веће присуство полиције у Бањи Ковиљачи.
Антрфиле : ДАЈУ КРВ
МНОГО боље односе са локалном заједницом него у Бањи Ковиљачи азиланти имају у
Боговађи. Упркос првобитном негодовању мештана, данас се ораганизују заједничка
дружења и утакмице малишана из овог места и деце азиланата. Да би показали да имају
разумевања за проблеме заједнице која их је прихватила, штићеници Центра за азил у
Боговађи одлучили су да организују акцију добровољног давања крви.
ВОЈСКА
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РЕПУБЛИЧКИ комесар за избеглице Владимир Цуцић предложио је, пре него
што је проблем са имигрантима у Бањи Ковиљачи ескалирао, да се за смештај
азиланата намени нека од касарни које војска намерава да прода. На списку
Министарства одбране налази се 480 таквих објеката, али није реч само о
касарнама.
КАСАРНА КОД ЛОЗНИЦЕ НЕУСЛОВНА ЗА АЗИЛАНТЕ
Блиц – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 11
Држава тражи решење за смештај имиграната
Министарство одбране предложило неколико напуштених касарни где ће имигранти из
Бање Ковиљаче бити смештени, одлука у петак
Лозница
Имигранти који тренутно бораве ван Центра за азиланте у Бањи Ковиљачи биће
ускоро смештени у некој од напуштених касарни, али то неће бити лозничка
касарна у приградском насељу Клупци, потврдио је Јован Тодоровић, председник
Скупштине града. Министар Расим Љајић, шеф државног тима који би требало да
реши проблем великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи, најавио је да ће нека
од касарни бити одабрана за смештај.
Касарна у Лозници не испуњава елементарне услове за смештај, а и када би се то
покушало, у њој би се могло сместити тек педесетак особа, што свакако није решење
какво планирају надлежни државни органи - каже Јован Тодоровић.Министар Љајић,
шеф комисије Владе Србије за решење проблема азиланата у Бањи Ковиљачи, поново је
у понедељак увече боравио у Лозници, где се састао са градским руководством и том
приликом је изнео став Владе Србије да у кратком року одреди једну од напуштених
касарни за смештај имиграната. Он је рекао да је Министарство одбране предложило
неколико локација које могу бити доведене у стање да приме одређени број људи.
У петак ћемо обићи те локације и предложити једну од тих касарни која ће бити
намењена за смештај азиланата и илегалних имиграната. Рачунамо да ћемо на тај начин
у великој мери и на кратак рок решити проблем с којим се суочавала Бања Ковиљача.
На седници координационог тела за управљање миграцијама, којом је
председавао потпредседник Владе Јован Кркобабић, а присуствовали већина
чланова Владе и представници надлежних институција, постигли смо договор о
динамици и даљим корацима које треба предузети како би се овај проблем решио.
Покренућемо иницијативу за закључење протокола са Македонијом о раедмисији
и свакако ће бити пооштрена контрола границе, али и у самој Бањи Ковиљачи да
би се спречио даљи долазак илегалних имиграната у то место - рекао је Љајић.
Милан Марић, директор школе у Бањи Ковиљачи, каже да је настава нормализована
према одлуци Савета родитеља после састанка челника Лознице и Месне заједнице
Бања Ковиљача с представницима надлежних државних органа.
Наставу је прошле седмице бојкотовао велики број ученика, па ћемо се договорити са
школском управом у Ваљеву о томе како ћемо надокнадити изгубљене часове - каже
Матић.
Антрфиле : Зандармерија у Бањи Ковиљачи
Поред редовне полиције, у Бањи Ковиљачи од јуче је рту-иониранн и групо од десет
припадника Жандармерије која ће додатно бринути о безбедности грађана у овом
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бањском лечилишту. Ово је потврдио и Роберт Лесмајстер, управник Центра за азил у
овом месту.
КРОВ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 17
ДОНАЦИЈОМ У ТОПОЛИ ИЗГРАЂЕН СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Топола - У Улици Петра Николајевића Молера свечано је предат на употребу
новоизграђени стамбени објекат са десет станова за избегла, интерно расељена и
социјално угрожена лица. Кров над главом добило је седам избеглих породица,
једна са Косова и Метохије и две сиромашне породице из града под Опленцем.
Објекат је изграђен у оквиру пројекта "Социјално становање у заштићеним
условима" и вредан је 212.055 евра. Канцеларија Савезне Републике Немачке под
покровитељством Пакта за стабилност за југоисточну Европу донаторски је
уложила 180.000 евра, Раднички самарићански савез (АСБ) донирао је 22.055, док
је Општина Топола уложила 10.000 евра.
Уговоре и кључеве нових станова породицама је уручио Волфрам Мас, амбасадор
Немачке у Београду, који је изразио разумевање за тешка времена кроз која Србија
пролази у последњих двадесет година, и наду "да ће се и овом зградом и кућом ставити
тачка на те патње и страдања". Према његовом мишљењу, потребно је 1.700 оваквих
зграда како би се сместила сва она лица која су у протеклим годинама остала без
крова.
Драган Јовановић, председник општине је упознао немачког амбасадора да је ово
трећи објекат у Тополи који има исту намену. Рекао је да очекује наставак
сарадње и изградњу још станова.
ТРИ КУЋЕ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.11.2011, Страна : 22
СТАРТ ПРОЈЕКТА У СЕЛИМА ОРАШАЦ, БАЊА И ВЕНЧАНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ - Шест породица расељених са КиМ скућиће се у селима Орашац,
Бања и Венчани. Купљене су три куће са окућницом, а за три породице обезбеђен
је грађевински материјал. У оквиру пројекта стамбеног збрињавања интерно
расељених са КиМ општини Аранђеловац одобрено је 3,4 милиона динара.
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉАВАЊЕ РАДНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
Политика, Датум : 16.11.2011, Страна : А15
Крагујевац – Изградња 96 станова у Старој радничкој колонији у Крагујевцу,
намењених за расељавање породица из преосталих дрвених барака у том насељу,
почела је јуче.
Директор Градске стамбене агенције Владан Михаиловић рекао је агенцији Бета
да је вредност инвестиције 3,2 милиона евра, од чега је половина из владиног
програма за подстицај грађевинарства, а другу половину финансира град.
За извођача радова који треба да буду завршени до краја 2012. године, на конкурсу је
изабрана београдска фирма „Денеза”. „Овим је поново оживела станоградња у већем
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обиму у Крагујевцу након паузе од две године и смањеног интересовања инвеститора”,
рекао је Михаиловић.
Локација је привукла велике инвеститоре, као што су израелска компанија „Плаза”,
„Нелт” и „Глобал”.
Породице из порушених барака су расељене у станове који су подигнути на истој
локацији, по принципу „квадрат за квадрат”.
Поред две ламеле у изградњи у Старој радничкој колонији, планиран је почетак градње
још две са 98 станова.
Изградња тих ламела планирана је на пролеће, у оквиру програма социјалног
становања. Више од половине потребних средстава биће из кредита Европске банке. У
Крагујевцу ће бити изграђено 400 таквих станова на три локације.

ТРИБАЛ ШИШАЊЕ НА ЛЕДИНИ
Данас, Датум : 16.11.2011, Страна : 14
Репортер Данаса међу Ромима којима прети исељавање из Блока 61 на Новом Београду
Ово је први пут да држава, а не град Београд, тражи исељење избеглица са Косова,
јер је налог стигао од Грађевинске дирекције Србије
Авион који слеће на аеродром у Сурчину лети тако ниско да се чини како ће слетети
баш овде, у ромско насеље на крају новобеоградског Блока 61. Двојица мусавих
клинаца наизменце један другом пуцају пенале. Један је на руке навукао радничке
рукавице без „прстију“, ко прави голман, и баца се на прашњави земљани друм по коме
ветар разноси најлон кесе, не би ли ухватио лопту. Она се, ипак, одбија иза његових
леђа, о зид чатрље где обојица живе са родитељима, од када су овде дошли 1999, са
Косова. Обојица су, међутим, рођени Београђани.
- Куме, сликај ово - каже одважно и стаје на гол онај други клинац, без рукавица, чучне
мало, и баци се када је онај с рукавицама без „прстију“ распалио по лопти. Она се опет
одбила о зид чатрље. И за дивно чудо, чатрља се ни сад није срушила. А изгледа баш
као да ће је одувати, ако не ветар, онда ова полунадувана фудбалска лопта пронађена ко
зна кад у неком од новобеоградских контејнера.
Људи одавде су с контејнерима на „ти“. Обилазе их сваки дан и скупљају стари картон
и папир. Пре две недеље су их обишли „комуналци“ и „грађевинци“ из општине и
уручили им решења.
- Нико нас није дирао до данашњих дана, али је дошло време да се расељавамо,
зато што овде хоће да граде нешто - каже Гзем Асани, некада житељ Косовске
Митровице. „Дошли су комуналци. Лепо смо их прихватили. Добили смо неки план
своје куће. После тога су рекли добићете и решење. Највећа је мука где ћемо ми сада да
идемо“ - каже он.
На ледини је 30 кућа неке су од цигле и блата, неке само од блата и хаотично
уграђеног материјала. „Кућу сам прво направио на брзину, па на циглу. Тешко
живимо. Син ми је био у школу, завршио два, три разреда. Остали не иду у школу. Како
да иду у школу кад нема услова. Као прво немамо воду, немамо струју...
- Како живите без струје?
- Снађемо се. Прикачимо се. На ову уличну... - каже полушапатом.
Још додаје:
- Рекли су да ће да нађу смештај само избеглицама, ко има легитимацију. Остали да иду
да им помогне Ђељас...
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- Ђељас? Ко је тај?
- Ђииииилааас! - вичу остали, исправљајући комшију.
Адријана Статовци је из Приштине. „Данима, сваки дан, неко нам долази. Добили смо
нека решења да уклонимо шупе, а требало би да добијемо решење да будемо расељени.
Ништа још нису рекли. Само кажу - добићете решења за расељавање.
Мерили су метром наше куће, сликали, питали колико чланова породице има, ушли
унутра да гледају колико имамо соба. Не знамо шта ће бити. Тешко је. Од Ивице смо
добили неку помоћ...“
- Ког Ивице? Дачића?
- Ма не, од неког Ивице, не знам како се зове.
Комшија Хасан је дошао још пре 15 година из Подујева. Он нема ни решење да је
избеглица, није га ни тражио, није му, каже, било ни потребно.
- Немамо ни за храну, а камоли за школу. Свака кућа најмање има по седморо, осморо
душа...
Иза ћошка наилазимо на од дасака склепани „локал“, на коме пише „Фризерски салон
Дани“.
- Ту нас Дани шиша - отвара нам откључана врата мали Ром и показује ценовник,
окачен на зид са постерима манекенки: „Шишање - 150 динара, трибал шишање 300
динара, дечије шишање - 100 динара, дечије трибал шишање 200 динара. Бријање
обично - 50 динара, бријање средње - 100 динара, трибал бријање 200 динара“.
Главни мајстор није ту иако је његова брига вероватно највећа - уз кућу, руши му се и
пословно простор.
Данило Ћурчић из НВО „Праксис“ која помаже овим људима, младић висок два метра,
па док га окружују забринути станари личи на неког „доброг духа“, каже да је
Грађевинска дирекција Србије тражила од општине Нови Београд да се спроведе
исељење зато што блок зграда треба да се настави на тој ледини.
- Они нису одсели у колективним центрима кад је требало, држава ту није преузела
одговорност када су прешли границу са Косовом него их је пустила да се сами сналазе.
Е, сад, држава поново не преузима одговорност, већ их терају да се сами сналазе. Они
по документима наводе да посебно наглашавају хитност.
Држава је одговорна у овом случају. Ово је први пут да Влада тражи исељење а не град
Београд, јер је ово државни плац и то представља кршење свих међународних
ратификованих докумената у области људских права која обавезују Републику Србију прича Данило.
Па, добро - питамо га - људи често кажу, мислећи на Роме: сад ћу и ја да подигнем кућу
у парку, без дозволе...
- Они немају формално правни основ у смислу домаћег права. Али сигурност
становања мора држава да обезбеди свима, без обзира да ли је у питању формално или
неформално насеље, рецимо сламови какви постоје у Бразилу немају грађевинске
дозволе, али су одговорност државе, јер су се они бежећи са Косова једноставно
снашли, пошто их држава није узела у заштиту - прича Данило.
Она двојица клинаца и даље играју фудбал: „Куме, сликај, ово...“
Антрфиле : Нису уписани у матичне књиге
Доста људи рођених овде није уписано у матичне књиге. Без уписа у матичне
књиге рођених не могу да остваре ниједно право. Људи са Косова не могу да
пријаве пребивалиште у Београду, па мајке немају уредна документа. Нешто им је
остало код куће на Косову, неке матичне књиге на Косову су уништене током
рата. Неки од њих фактички не постоје, они су правно невидљива лица - каже
Данило Ћурчић.
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АЗИЛАНТИ ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ НЕ ДОЛАЗЕ У РУМУ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 23
Рума - Радимо план детаљне регулације како бисмо, чим се заврши пренос права
коришћења или власништва над касарном, одмах ту локацију понудили
заинтересованим инвеститорима.
- Не знам одакле медијске спекулације о пресељењу азиланата из Бање Ковиљаче
у румску касарну, рекао је први човек општине Рума Горан Вуковић на
јучерашњој прес конференцији, додајући да заправо никаквих званичних
разговора није било о томе да се касарна Војске Србије у Руми претвори у центар
за азиланте. Он каже да су са министром Шутановцем разговарали о томе да се
касарна стави у функцију развоја града, па смо већ почели израду детаљног
урбанистичког плана атрактивног простора у ширем центру.
Иначе, ова локација заузима чак 18 хектара у градском језгру. Према тврдњама
званичника, интерес Руме је да на месту касарне никне најмодернији комплекс
стамбених, пословних и спортско-рекреативних садржаја изграђених по
најсавременијим урбанистичким и архитектонским правцима.
Овакве планове Румљана потврђује и председник Општинског одбора ДС у Руми и
народни посланик Ненад Боровић. Он наводи да Рума очекује веће приливе у
општински буџет и каже да су намерили да град купи касарну ако буде прилика, или да
овим простором располаже по другим основама. Боровић такође категорички одбија
могућност доласка азиланата..
- Нема места разговорима да у Руми буде центар за смештај азиланата. Решење
проблема азиланата није питање којим Рума треба да се бави, нити се о томе да
Рума буде центар за њихов смештај разговарало. Прече од тога нам је да
обезбедимо кров над главом нашим сународницима, избеглицама које су овде
дошле пре више од деценије, да младим брачним паровима обезбедимо станове, да
решимо проблем бескућника - каже Боровић.
БЕЖЕ ДА БИ ПРЕЗИМИЛИ
Вечерње Новости, Датум : 17.11.2011, Страна : 5
БРОЈ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ ПРВО ОПАО СА 17.000 НА 3.000, ДА БИ
У ПОСЛЕДЊИХ МЕСЕЦ И ПО ПОЧЕО ДА РАСТЕ
Петогодишња забрана уласка за злоупотребу безвизног режима
ЗА разлику од прошле године, када је број лажних азиланата из Србије у земљама
ЕУ достигао алармантних 17.000, за првих десет месеци ове године та бројка је
пала на 3.000, потврђено је за ”Новости” у Владиној Комисији за праћење
безвизног режима с Европском унијом. Ипак, од почетка септембра број захтева за
азил поново је у порасту.
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У питању су људи који су од пролећа до јесени радили у Србији на сезонским
пословима, а како се приближила зима остали су без посла и прихода, па многи немају
ни смештај. Зато одлазе у ЕУ, у нади да ће тамо, о трошку државе, моћи ”да презиме”.
Мада је већина европских земаља, после прошлогодишњих мука са лажним
азилантима, укинула за њих социјалну помоћ и плаћања ако одустану од захтева
за азил, и даље придошлицама пружају бесплатан смештај и храну. За многе је то
и више него што могу да добију у родном крају.
Према мигрантима су и даље најлибералнији Немачка, Белгија, Шведска и
Луксембург, па тамо број захтева опет расте. Бројке су, ипак, у односу на прошли
октобар далеко мање. Тада је било око 900 захтева, а сада их има нешто мање од 300.
Међутим, и ово је више него у јуну ове године, када их је било деведесетак. У Белгији
је до краја августа било педесетак захтева месечно, да би у септембру број скочио на
100. У Луксембургу прошле године није било проблема с мигрантима из Србије, док их
ове године има 500.
- Зато је Луксембург одлучио да укине социјална давања за придошлице и да нашу
земљу стави на листу ”сигурних држава”. То значи да смо земља у којој се поштују
људска и демократска права, па ће захтеви за азил бити решавани за 48 сати,
аутоматским одбијањем. Ово је већ уведено у неким немачким покрајинама, а ту меру
најављује и Белгија.
Нарочито је важно увођење забрана за оне који злоупотребе безвизни режим. Та
забрана уласка у ЕУ може трајати и до пет година, а Европа има јединствен
информациони систем, па се на уласку у било коју њену чланицу види да ли имате
забрану.
Антрфиле : ОДУЗИМАЊЕ ПАСОША КРШЕЊЕ ПРАВА
МЕРЕ државе су дале добре резултате, али са њима се мора наставити да не бисмо
имали повремене скокове броја лажних азиланата, каже Радош Ђуровић из
Центра за пружање помоћи тражиоцима азила. Треба кажњавати оне који
организују таква путовања. Али одузимање пасоша је кршење људских права,
сматра Ђуровић. И земље ЕУ морају да убрзају разматрање захтева за азил и сведу
га на 24 сата.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ СРБИМА
Политика, Датум : 17.11.2011, Страна : А4
Загреб – Српско народно веће и Самостална демократска српска странка позвали
су јуче Србе који су избегли из Хрватске да се региструју за предстојеће
парламентарне изборе у тој држави, јавља Бета.
„Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у
Хрватској, вас који желите утицати на свој повратак, остваривање својих права и
заштиту своје имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се
региструјете за гласање на изборима за заступнике у Хрватски Сабор”, наводи се у
саопштењу.
Парламентарни избори у Хрватској ће бити одржани 4. децембра. У саопштењу се
наводи да се захтев за претходну регистрацију бирача може поднети писаним
путем, телефоном или лично у конзуларном одељењу хрватске амбасаде у
Београду и Генералном конзулату Хрватске у Србији у Суботици, као и у
Генералном конзулату Хрватске у БиХ у Бањалуци.
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ПУПОВАЦ И СТАНИМИРОВИЋ ПОЗВАЛИ СРБЕ ДА ГЛАСАЈУ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 14
Загреб, Београд - Српско народно вијеће и Самостална демократска српска странка
позвали су јуче Србе који су избегли из Хрватске да се региструју за предстојеће изборе
у тој држави. „Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у
Хрватској, вас који желите утицати на свој повратак, остваривање својих права и
заштиту своје имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се
региструјете за гласање на изборима за заступнике у Хрватски Сабор у конзуларним
одељењима хрватске амбасаде“, наводи се у саопштењу. Позив избеглим Србима
потписали су Милорад Пуповац и Војислав Станимировић.
ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ СРБИМА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Дневник, Датум : 17.11.2011, Страна : 23
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ У ХРВАТСКОЈ
ЗАГРЕБ: Председници Српског народног већа и Самосталне демократске српске
странке Милорад Пуповац и Војислав Станимировић у писму медијима позвали су
Србе који живе у избеглиштву у Србији и БиХ да се региструју за гласање на изборима
за сабор 4. децембра.
„Позивамо све вас који имате хрватско држављанство и пребивалиште у Хрватској, вас
који желите да утичете на свој повратак, остваривање својихправа и заштиту своје
имовине, и који желите политичко јачање наше заједнице да се региструјете за гласање
на изборима за посланике у Хрватски Сабор у конзуларним оделењима хрватске
амбасаде”, нагласили су Пуповац и Станимировић.
Захтев за претходну регистрацију бирача у Србији се може поднети писаним
путем, телефоном или лично и то у конзуларном оделењу амбасаде у Београду и
генералном конзулату у Суботици, а у БиХ, односно у Републици Српској, у
генералном конзулату у Бањалуци.
Пуповац је тим поводом рекао Танјугу да је то у интересу очувања права Срба који су
избегли, очувања њиховог земљишта и имовине, као и у интересу подршке онима који
се боре за српску заједницу у Хрватској. Он је позвао Србе који имају хрватско
држављанство и пребивалиште у Хрватској, а живе у Србији, да се пријаве за
гласање на парламентарним изборима 4. децембра тако што ће се закључно са 18.
новембром, регистровати за излазак на из боре за сабор Хрватске. Пуповац је
прецизирао да сви који имају држављанство и пребивалиште у Хрватској могу
писаним путем, телефоном или лично доласком у хрватски конзулат у Београду
или Суботици и Бањалуци обавити преходну пријаву.
„Пријава је важна како бисте могли да гласате тамо одакле сте потекли, тамо где су
ваши најближи и тамо где је ваша имовина”, рекао је Пуповац. Он је напоменуо да је
пријава потребна за оне који мисле да гласају у Србији, односно Републици Српској,
али не и за оне који планирају да дођу у Хрватску и гласају.
ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ МАЊИНА
Дневник, Датум : 17.11.2011, Страна : 6
ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ПРОТИВ РАСИЗМА И НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ
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У Србији је од 2007. године учињен напредак у борби против бројних области
дискриминације, међутим, упркос постигнутом напретку, нека питања, попут
запошљавања мањина, и даље стварају забринутост, каже се у извештају
Европске комисије против расизма и нетолеранције (ЕКРИ).
Члан ЕКРИ-ја Гун Кут рекао је на скупу „Борба против дискриминације у Србији”, у
оквиру којег је представљен извештај, да је добро што је Србија донела Закон о забрани
дискриминације и што је изабрана повереница за заштиту и равноправност. Он је
истакао и да је добро што је Канцералија за људска и мањинска права подигнута на
ниво Министарства, али је упозорио на то да постоје проблеми кад је у питању
запошљавање у регионима Прешева, Бујановца и Медвеђе, где живи већина Албанаца,
као и да је положај интерно расељених Рома, Ашкалија и Египћана и даље неизвестан.
– ЕКРИ је препоручио српским властима да ојачајају институцију повереника за
заштиту равноправности тако што ће обезбедити да има људске и финансијске ресурсе
за ефикасно функционисање – рекао је Кут.
Он је додао да ЕКРИ препоручује српским властима да обезбеде појачану обуку
правосуђа о питањима расизма и расне дискриминације да би била и боља пракса
изрицања казни због расистичких кривичних дела. По његовим речима, власти у Србији
требало би да обезбеде да судови енергичније примењују Кривични закона против
расистичких злочина.
Гун Кут је позвао власти да предузму хитне мере да се Ромима, Ашкалијама и
Египћанима који немају лична документа она обезбеде и омогући приступ
становању, образовању и запошљавању, и навео да су Роми и даље у лошем
положају и да је неопходно да се издвоји довољно људских и финансијских ресурса
за различите програме осмишљене да побољшају њихово запошљавање.
По извештају, српске власти требало би да измене Закон о црквама и верским
заједницама да би уклонили сваку разлику између њих.
Антрфиле : Петрушић: Жале се на дискриминацију од власти
Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић рекла је да јој је до сада
пристигло више од 400 притужби и да забрињава то што је међу њима и велики број
оних које се односе на локалну и државну власт.
– Од органа државне власти не очекујемо да буду они који дискриминишу већ да буду
први који ће промовисати једнакост свих грађана, без обзира на њихова лична својства
– рекла је Невена Петрушић.
У РАДНИЧКОЈ КОЛОНИЈИ ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА
РАСЕЉАВАЊЕ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 22
Крагујевац - У Крагујевцу је почела изградња 96 станова у Старој радничкој
колонији намењених за расељавање породица из преосталих дрвених барака у том
насељу. Директор Градске стамбене агенције Владан Михаиловић рекао је да је
вредност инвестиције 3,2 милиона евра, од чега је половина из програма Владе
Србије за подстицај грађевинарства, а другу половину финансира град.
За извођача радова који треба да буду завршени до краја 2012. године, на конкурсу је
изабрана београдска фирма Денеза.
- Овим је у Крагујевцу поново оживела станоградња у већем обиму, након паузе од две
године и смањеног интересовања инвеститора - рекао је Михаиловић.Локација је
привукла велике инвеститоре, као што су израелска компанија Плаза, Нелт и Глобал.
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Породице из порушених барака су расељене у станове који су подигнути на истој
локацији, по принципу квадрат за квадрат. Поред две ламеле у изградњи у Старој
радничкој колонији, планиран је почетак градње још две са 98 станова.
Изградња тих ламела планирана је на пролеће, у оквиру програма социјалног
становања. Више од половине потребних средстава биће из кредита Европске банке. У
Крагујевцу ће бити изграђено 400 таквих станова на три локације. Насеље Стара
радничка колонија са дрвеним баракама подигнуто је на име ратне одштете 1927.
године.
СМЕНИТИ ЧЕЛНЕ ЉУДЕ У ПОЛИЦИЈИ
Данас, Датум : 17.11.2011, Страна : 7
Есад Џуџевић, председник БНВ, у техничком мандату
Нови Пазар - Есад Џуџевић, председник Бошњачког националног већа (БНВ) у
техничком мандату, упутио је писмо председнику, премијеру и председници
Скупштине Србије, Борису Тадићу, Мирку Цветковићу, Ђукић-Дејановић, у којем
тражи да се „иницира поступак“ за деблокаду остваривања права санџачких
Бошњака у Србији, смену свих челних људи у полицијским управама и станицама
у свим санџачким општинама, разрешење са дужности запослених у полицији,
судству, тужилаштву и заводима за извршење кривичних санкција који су учествовали
у насиљу и кршењу људских права санџачких Бошњака.
Он тражи и усаглашавање националног састава запослених у полицији, судству и
тужилаштву у свим општинама у којима живе Бошњаци и омогућавање повратка
прогнаних и расељених Бошњака у општини Прибој у периоду од 1991-1999.
године. Џуџевић је у писму оставио рок од „60 дана да учине конкретне кораке и
предузму ефикасне мере на постизању видљивих резултата“, у противном БНВ ће
позвати бошњачке политичке представнике да се повуку из Скупштине Србије и Владе
Србије и других државних организација и институција.
ДРАМАТИЧАН ПАД БРОЈА СТАНОВНИКА ТЕК СЛЕДИ
Политика, Датум : 17.11.2011, Страна : А1
Помера се граница рађања, све је мање деце и ситуација не може бити боља у наредних
15 до 20 година, сматра демограф Никитовић
Пад броја становника од скоро 380.000 није изненадио стручњаке јер у Србији, већ
две деценије, умире далеко више становника него што се рађа. Сваке године
губимо град величине Бачке Паланке, а прошлогодишњи негативан природни
прираштај од 34. 907 највећи је икада забележен у мирнодопским условима у
нашој земљи.
Србија има 7,1 милион становника, а пре девет година било нас је готово 7,5
милиона. Извесно је, тврде стручњаци, да ће нас бити све мање.
Лоши дани нису иза нас, а изумирање становништва још драстичније ће се показати на
следећем попису становништва, сигуран је демограф Владимир Никитовић, стручни
сарадник Центра за демографска истраживања.
– Већ 50 година Србија нема довољну репродукцију становништва, јер двоје људи не
оставља двоје иза себе. Свака генерација која се рађа мања је од претходне. Бројније
генерације сада су остареле и доприносе порасту морталитета. Све је мањи број жена,
помера се граница рађања, рађа се мање деце и јасно је да ситуација не може никако да
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буде боља у наредних 15 до 20 година – истиче овај стручњак и додаје да чак ни
подстицајне државне мере у погледу рађања или повратка становништва из
иностранства не би могле да дају значајније резултате.
– Негативан природни прираштај веома дуго траје и овај тренд је тешко променити
преко ноћи – наглашава наш саговорник.
Број старијих од 65 година за 12 одсто је виши од броја млађих од 15 година. Средином
20. века рађало се 150.000 деце годишње, а прошле године само 68.304. Жена у Србији
некада је просечно рађала троје и више деце, а данас само 1,4 детета. Како бисмо
постигли просту замену генерација неопходно је да имамо бар 2,1 дете „по жени”.
– Око 300.000 избеглица из Хрватске, БиХ и расељених са Косова и Метохије
интегрисало се са становништвом централне Србије. Ипак, они који су дошли
никако не могу заменити све који су се иселили из Србије јер су отишли млади и
образовани, а дошао је велики број старијих и слабије образованих људи –
објашњава Никитовић.
Земље у окружењу суочавају се са сличним проблемима као и Србија, а боља је
ситуација једино у скандинавским земљама које годинама „увозе” становништво и тако
делимично прикривају проблем. Од земаља у окружењу, мишљење је овог стручњака, у
горој ситуацији су само Бугарска и Румунија.
– Негативан природни прираштај је европски проблем који је, од севера ка југу
континента, све више видљив. Србија је ушла у овај проблем десетак година пре
осталих земаља због огромне доступности абортуса. Био је доступан свима и готово
бесплатан. То није било тако у другим земљама – тврди наш саговорник и додаје да
забрињава чињеница да је број абортуса у Војводини приближан броју рођене деце.
Такође, у Београду се сваке године роди око 18.000 беба, а према званичним
извештајима, изврши се чак 8.000 намерних прекида трудноће. Како би почело
решавање кључних проблема Србије неопходна је пре свега снажна држава и јака воља
за промене, тврде стручњаци. За сада имамо само разне стратегије од којих су многе
остале мртво слово на папиру.
Мере државе за подизање наталитета дефинисане су у Стратегији подстицања рађања,
која, између осталог прописује родитељски додатак за првих четворо деце и накнаду у
износу од 100 одсто од зараде свим трудницама. Ипак, како би ова стратегија почела да
се примењује неопходно је да се измени низ појединачних закона, што ће сигурно
сачекати неке боље дане, јер представници ресорних министарства тренутно тврде да
нема новца за ове промене.
Како би све запослене труднице, током породиљског одсуства, добијале пуну плату
неопходна је измена Закона о здравственом осигурању који трудноћу третира као било
која другу болест и у складу с тим прописана је накнада од 65 одсто. Представници
Министарства здравља тврде да у буџету нема новца за увођење нових мера, а остаје
само да се локалне самоуправе угледају на Београд и Нови Сад, чија власт уплаћује
трудницама накнаду до пуне плате.
Слична је ситуација и са родитељским додатком. Прописано је да се за сву децу
исплате родитељски додатак као једнократна помоћ, а сада се само за прво дете добија
одједном 31.000 динара, док се за свако следеће дете ова помоћ дели у 24 једнаке рате.
Грађански законик у којем је наведено како би породице које добију треће дете требало
да добијају 20.000 динара месечно све до дететовог пунолетства, највероватније неће
заживети. Без обзира на драматичан пад броја становника новца за ове промене нема,
тврде надлежни, и упозоравају да је нереално гајити таква очекивања.
Антрфиле : Сумње у податке о гастарбајтерима
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Најсумњивија цифра добијена пописом је 294.000 људи који раде у иностранству,
сматра Владимир Никитовић. Овај податак свакако није реалан, тврде стручњаци, јер је
број људи из наше земље који живе и раде у иностранству далеко већи.
Према подацима са прошлог пописа, у иностранству је боравило више од 400.000
наших грађана.
– Људи у иностранству пописивани су искључиво на основу изјаве чланова
домаћинстава. Питања су била доста компликована, па су их многи избегавали, а нису
забележени ни појединци чије комплетне породице живе преко границе јер нико није
дао податке о њима – каже Никитовић.
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КОМЕСАРИЈАТ ТРАЖИ СМЕШТАЈ ЗА АЗИЛАНТЕ
Данас, Датум : 19.11.2011, Страна : 4
Београд - Представници Комесаријата за избеглице Србије прегледају понуђене
локације за смештај азиланата из Бање Ковиљаче, а одлука о коначној локацији
би требало да буде донета наредне седмице на седници Владе Србије, сазнаје
Данас.
Министар рада и социјалне политике Расим Љајић изјавио је да се разматра пет
могућих локација и да ће се разговарати о томе да се за смештај азиланата искористе
напуштене војне касарне, школе које су затворене због недостатка ђака и установе
социјалне заштите које немају кориснике. Помињане су касарне у Сурдулици, Новом
Пазару, Алексинцу, Лозници, Руми и Пожаревцу.
ПОТЕЗ РАСЕЉЕНИХ ОТЕЖАО ПОЛОЖАЈ ОНИХ КОЈИ СУ ОСТАЛИ
Народне новине – Ниш, Датум : 18.11.2011, Страна : 7
МИНИСТАР ГОРАН БОГДАНОВИЋ 0 ЗАХТЕВУ ДЕЛА КОСМЕТСКИХ СРБА ЗА
РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Богдановић је захтев око 20.000 косметских Срба за добијање руског
држављанства оценио као непатриотски чин оних који су своју имовину на
Косову продали и живе у централној Србији, али и као отежавајућу околност за
оне који су остали на Космету
Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Конузин каже да је захтев
прослеђен надлежним органима, да одговор није стигао, а да он то сматра политичким
потезом незадовољних становника јужне српске покрајине
Влада Србије је јединствена приликом доношења свих одлука које се тичу Косова и
Метохије, његовог статуса и тамошњих Срба и становништво јужне српске покрајине
није заборављено, ни запостављено. Ово је јуче у Нишу рекао министар за Косово и
Метохију Горан Богдановић, додајући да је добро што постоје различити ставови по
овим питањима, али је такође важно и да они буду јединствени када се доносе важне
одлуке. Богдановић је истакао да се сви у Влади боре за исти циљ и оценио да разлике у
начину доласка до циља нису разлог за међусобне сукобе. Српски тим тие у понедељак
припремљен отићи на преговоре са Приштином, о животним питањима на Косову.
Богдановић је због свега тога захтев око 20.000 косметских Срба за добијање руског
држављанства оценио као непатриотски чин оних који су своју имовину на Косову
продали и живе у централној Србији, али и као отежавајућу околност за оне који су
остали на Космету.
Амбасадор Руске Федерације у Србији Александар Конузин каже да је захтев
прослеђен надлежним органима, да одговор није стигао, али да он ово сматра
политичким потезом незадовољних становника јужне српске покрајине. Када
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добије званичан одговор, руска амбасада у Београду ће, најавио је Конузин, о томе
обавестити јавност.
Министар Горан Богдановић оцењује да на овај начин не могу да се бране интереси
Србије и њених грађана на Косову и Метохији.
- Ми, Срби који живимо на Косову и Метохији спадамо у "чвршће" патриоте, а захтев
за руско држављанство није патриотски чин, а не може ни да буде резултат неповерења
у В ладу Србије казао је Богдановић на конференцији за новинаре у Нишу.
- Ово није ни начин да се становници бране. То је политизација стања у јужној српској
покрајини и нама који смо остали доле може само да нанесе штету.
Симптоматично је што су потписници захтева углавном људи који су продали имовину
на Космету и живеу централној Србији.
Амбасадор Александар Конузин се слаже да проблеме косовских Срба не треба
додатно политизовати, јер то житеље јужне српске покрајине може да доведе у тежак
положај.
- Амбасада је доби ла обраћање Срба са Косова и Метохије. Овај документ смо
упутили надлежним органима Руске Федерације, али од њих за сада нисмо добили
повратну информацију - рекао је овом приликом Конузин.
- Руско држављанство се добија на основу закона који јасно прописује услове за
то. Чињеница да нам се за држављанство обратио оволики број Срба има
политичку димензију. То значи да се они не осећају безбедно.
Конузин подсећа да је 1999. године ова српска покрајина нашла под управом органа
Уједињених нација и међународних снага безбедности.
- Њихов мандат био је да на Косову и Метохији обезбеде безбедност, слободу кретања
и социјалне услове за нормалан живот становника истакао је руски амбадсадор
приликом јучерашње посете Нишу.
- Тада је одлучено да се прво постигну стандарди за нормалан живот свих у овој
српској покрајини, а да се касније разговара о њеном статусу. Наши заједнички
пријатељи су, нажалост, у међувремену изменили редослед приоритета, одбили
достизање стандарда, па је Приштина једнострано прогласила независност, а да није
створила ни елементарне услове за живот Срба. Кфор и Еулекс су изашли ван свог
мандата, што је унело додатну забринутост међу српско становништво. Велики број
Срба је напустио Косово и Метохију. Други су остали и траже да буду безбедни.
Између осталог, обратили су се и руској страни.
Руски амбасадор је најавио да његова земља нема намеру да враћа своју армију на
Косово, које је напустила 2003. године.
ФРОНТ ПРОТИВ ПУПОВЦА С НАПРЕДЊАЦИМА У ЗАЛЕЂИНИ
Дневник, Датум : 19.11.2011, Страна : 2
СТВОРЕНА КОАЛИЦИЈА СРПСКИХ СТРАНАКА ПРЕД ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
Три странке са српским предзнаком (Наша странка Јовице Ајдуковића, Српска
народна странка Милана Родића и Демократска партија Срба Вељка Џакуле)
оформиле су политички фронт којим ће покушати да у хрватском Сабору замене
посланике СДСС-а Милорада Пуповца.
Овој коалицији наредних дана прикључиће се, након потписивања споразума 21.
новембра, и Коалиција избеглица из Хрватске у Београду, а истог дана потписаће и
споразум о сарадњи и разумевању с Александром Вучићем у име Српске напредне
странке.
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Председник Наше странке, адвокат из Борова Јовица Ајдуковић за „Дневник” каже да је
коалиција настала због, како је описао, великог незадовољства српског живља радом
СДСС-а.
– Странка Милорада Пуповца имала је два споразума с ХДЗ-ом о учешћу у власти.
Први је био од 2003. до 2007. године, а други од 2007. до данас. За све то време
постојао је читав спектар права која је требало Срби да остваре, међутим, у мноштву
случајева то се није догодило јер је реализација само малог дела тих права започета.
Све кредите које су имали у осам година они су потрошили, а нису постигли ништа
осим личних интереса и запошљавања пријатеља – каже први човек Наше странке.
Ајдуковић, који је изашао из СДСС-а због, како тврди, удаљавања странке од народа,
био је у једном тренутку и дожупан Вуковарско-сријемске жупаније, а сада је саветник
жупана за прекограничну сарадњу. Данас каже да су Срби у Хрватској на рубу
политике, која је договорена између СДСС-а и ХДЗ-а, а која на перфидан начин доводи
до асимилације.
– Добар пример је Мађарска, где Срба више и нема. У Хрватској су формирана већа
националних мањина који су само форма без суштине и немају никакав утицај на
одлуке које су битне за српски живаљ. То је послужило Републици Хрватској да може
да се представи пред ЕУ као поштовалац мањинских права, а од српских заступника из
редова СДСС-а стизале су само потврде те политике – објашњава Ајдуковић.
По његовим речима, и Слободан Узелац и Пуповац су асистирали хрватској власти у
убеђивању Европске уније да су права мањина и избеглица решена готово у целости.
– Резултат тога је било и ово потписивање Декларације министара спољњих послова
Србије, Хрватске и БиХ које, у ствари, затвара политичко питање избеглица, не
дотичући се чињенице да се она сада решавају као техничко питање, на нивоима Влада.
А када владе решавају таква питања, она остају нерешена – тврди Ајдуковић.
На питање који је циљ потписивања споразума са СНС-ом Томислава Николића,
Ајдуковић каже да напредњаци желе да им помогну у прекидању процеса асимилације
Срба.
– СНС ће нама дати подршку. Рачунамо да ћемо ми бити трансмисија, када уђемо у
Сабор и када СНС освоји изборе у Србији, која ће бити главна повезница у реализацији
добросуседских односа који ће ићи у прилог заштити свих добрих међудржавих односа,
а онда и решењу питања избеглица и интереса српске мањине у Хрватској и хрватске у
Србији – каже Ајдуковић.
Он наводи да је предизборна кампања почела, а централни скуп ће бити одржан у киносали у Борову, где ће почасни гости бити Александар Вучић из СНС-а и Миодраг
Линта из Коалиције избеглица из Хрватске.
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РЕШЕЊЕ ПРОБЛЕМА У НАРЕДНИХ ДЕСЕТАК ДАНА
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А12
Мислим да се у Бањи Ковиљачи већ доста тога променило набоље и да је, кроз
појачано присуство снага безбедности, осигурано потпуно поштовање јавног реда
и мира, каже за „Политику” републички комесар за избеглице Владимир Цуцић, у
чији делокруг рада спадају и питања миграција.
– Нико више нема права да говори о угроженој сигурности грађана јер то није
случај. Планирамо измештање дела прихватних капацитета, чиме ће се смањити и
број тражилаца азила у Бањи Ковиљачи, за које до сада нисмо имали решење за
смештај – поручује Цуцић.
Потпредседник Јован Кркобабић, који је и председник Координационог тела за
праћење миграција, одржао је седницу овог тела и указао на три правца којима
треба ићи када је реч о проблему са илегалним имигрантима и тражиоцима азила.
- Прво је да се интензивно ради на операционализацији Протокола о реадмисији с
Македонијом, што ће дати правни механизам за враћање нелегалних имиграната.
- Друго је да се тражи трајан простор, решење којим би се омогућило да се води
озбиљна друштвена брига о лицима која су у поступку тражења азила.
Министарство одбране је врло ефикасно понудило могућности и рачунамо да ћемо са
конкретним предлогом изаћи у наредних десетак дана.
-Трећи закључак је да се, без обзира на све остало, нађу средства да се невољници из
Бање Ковиљаче склоне с улица, проширењем већ постојећих капацитета и налажењем
привременог смештаја – напомиње Цуцић.
Србија обезбеђује азилантима низ садржаја који нису предвиђени Законом о азилу и
постојећим конвенцијама, додаје наш саговорник.
– Настојаћемо да то и даље обезбеђујемо, да ти људи живе у што бољим условима.
Нећемо да стварамо некакве логоре овде, јер ти мученици су и побегли од
казамата. Нико овде не жели да им то поново приређује. Сигурно их нећемо
ограђивати бодљикавом жицом, јер су они као тражиоци азила потпуно слободни људи,
могу да раде шта год хоће. Према досадашњем искуству, потпуно је јасно да ови
људи нису никаква безбедносна претња Републици Србији – закључује Владимир
Цуцић.
КУЋЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 21.11.2011, Страна : 17
РУМА - Седам породица избеглих, прогнаних и интерно расељених, ове недеље,
добиће сопствени кров са окућницом у Руми. Безбрижна зима и остатак живота у
Срему обезбеђени су откупом напуштених кућа у Руми и по околним селима
Краљевци, Грабовци, Платичево и Вогањ. Куће су поклон Комесаријата за
избеглице и општине.
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КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Дневник, Датум : 21.11.2011, Страна : 10
У СЕЛИМА БАЧКОПАЛАНАЧКЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА: Бачкопаланачка општина до 2013. годишње издваја 2,55
милиона динара за куповину кућа у селима намењених избеглицама у овој
општини. На основу тих средстава конкурише се на јавне позиве Комесаријата за
избеглице Републике Србије и осталих организација које се баве избегличким
питањем. Ових дана девет избегличких породица добило је исто толико кућа у
селима ове општине.
-Доделили смо девет кућа избеглицама у вредности 8,2 милиона динара – каже
повереник Комесаријата за избеглице Радослав Милошевић.
– Од поменутог износа општина је обезбедила 2,2 милиона динара, а Комесаријат
шест милиона. У Челареву су купљене три куће, а по једна у Парагама,
Товаришеву, Обровцу, Силбашу, Младенову и Гајдобри. Помоћ је додељена као
бесповратна за куповину куће са окућницом у којој постоје основни услови за живот, а
највећи појединачни новчани износ је 770 хиљада динара. Све изабране породице
добиће још по 110.000 динара, али у роби за куповину градјевинског материјала за
адаптацију, куповину намештаја, беле технике...
Помоћ избеглицама у решавању стамбених проблема, првенствено куповином сеоских
кућа са окућницом наставиће се и наредне године, а то је предвидјено и Локалним
акционим планом за унапредјење положаја избеглих и расељених лица у овој општини.
БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПОВРАТНИКЕ У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А2
Бањалука – Регионалним пројектом у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској и
Црној Гори требало би да буде трајно решен стамбени проблем око 23.000
породица или 70.000 избеглих и расељених лица, изјавио је јуче у Бањалуци
новинарима помоћник министра за избеглице и расељена лица Републике Српске
Драго Вулета.
Уочи почетка скупа на којем ће бити представљен програм стамбеног
збрињавања избеглица из Хрватске, Вулета је казао да ће регионалним пројектом
бити решен проблем 5.400 породица и 600 породица бивших носилаца станарског
права у Хрватској. Он је истакао да су услови за решавање стамбених проблема
повратника у Хрватској сада повољнији.
„Повратник сада може да откупи стан који добије и после тога на принципу
добровољности може да се определи да ли ће да остане или ће да га прода”, рекао је
Вулета на овом скупу где су, осим представника републичког Министарства за
избеглице и расељена лица, учествовали представници Министарства регионалног
развоја, шумарства и водног господарства Хрватске, УНХЦР-а, ОЕБС-а, Европске
комисије, Министарства за људска права и избеглице БиХ и невладине организације.
Помоћник министра за људска права и избеглице БиХ Марио Ненадић рекао је да
су њихови приоритети решавања повратници у БиХ из Србије и Хрватске. „Само
из Хрватске имамо 600 избегличких породица, од којих су половина бивши
носиоци станарских права у Хрватској. Решавањем њиховог статуса, скинули бисмо
значајан терет са наших установа”, рекао је Ненадић.
Државни секретар у Министарству регионалног развоја, шумарства и
водопривреде Хрватске Станко Јанић је новинарима рекао да ће првобитни рок –
9. децембар ове године – за подношење стамбеног збрињавања бивших носилаца
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станарског права бити продужен до априла идуће године. Он је објаснио даће рок
бити продужен ради регионалног пројекта решавања проблема избеглих и
расељених лица и донаторске конференције која би требало да се одржи у априлу
2012. године.
Јанић је додао да бивши носиоци станарског права могу да добију стан у најам и
да имају право да га откупе. Он је казао да је до сада 14.000 људи кроз овај
програм решило своје стамбено питање.
И РАСЕЉЕНИ ХОЋЕ РУСКО ДРЖАВЉАНСТВО
Вечерње Новости, Датум : 20.11.2011, Страна : 5
У Прокупљу покренута петиција подршке захтевима Срба с Косова и Метохије
У организацији Покрета социјалиста и Удружења бораца рата од 1990-1999. године из
Прокупља, јуче је у центру града покренута акција прикупљања потписа расељних лица
са Космета за добијање руског држављанства. Петицију су потписима подржали и
грађани Топлице.
Ова акција је наставак иницијативе Покрета “Стара Србија” из Грачанице који је руској
амбасади у Београду доставио 21.733 захтева косметских Срба за добијање руског
држављанства. На подручју Топлице живи више од 10.000 Срба протераних са Космета.
Златибор Ђорђевић из Покрета “Стара Србија” каже да ће ову акцију подржати у свим
деловима Србије. Акција ће трајати до краја ове године.
БРОЈ ЛАЖНИХ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ У БЛАГОМ ПОРАСТУ
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А12
После навале лажних азиланата који су из Србије прошле године кренули пут
Европске уније њихов број је у току ове године драстично опао, али последњих
месеци се поново бележи њихова учесталост. У првом тромесечју се, према
последњим објављеним подацима Евростата, статистичког бироа ЕУ, Србија
налазила међу четири земље с највећим бројем тражилаца азила – одмах после
Авганистана, Русије и Ирака.
Треба, међутим, имати у виду да је прошле године број лажних азиланата који су
одавде стигли у ЕУ износио 17.000 док је у првих десет месеци ове године тај број опао
на 3.000. Нашим грађанима су традиционално најатрактивније земље у које желе да се
одселе Немачка, Белгија и Шведска, а том друштву се однедавно придружио и
Луксембург. Управо захваљујући држављанима Србије, у Луксембургу се утростручио
број тражилаца азила, додељујући тако овој земљи титулу земље с највећим бројем
апликација за азил у односу на број становника.
Разлог за такву популарност ове четворке је у њиховом попустљивом односу према
мигрантима који, уколико им пође за руком да реше свој статус, од државе добијају
издашне дотације.
Да би лажним азилантима стао у крај, Луксембург је Србију ставио на листу
такозваних безбедних држава чиме се захтеви за добијање азила решавају по
скраћеној процедури за највише 48 сати, а одговор је – негативан. У образложењу
одбијеног захтева се наводи да су земље с листе безбедних доказале да у оквиру својих
граница обезбеђују поштовање људских права, па стога нема потребе за тражењем
азила у ЕУ. Сличан метод је најавила и Белгија, као и поједини делови Немачке.
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Земље Европске уније су у тоталу за прва три месеца позитивно одговориле тек на
сваки четврти захтев за азил, а по броју позитивних одговора предњаче Немачка,
Холандија и Велика Британија. Према броју првостепених одлука, у том периоду
је Србија била својеврсни шампион по броју одбијених захтева – 98 одсто.
АЛМХОФЕР: ТРАЖИМО ИЗЛАЗ ИЗ ЋОРСОКАКА
Политика, Датум : 20.11.2011, Страна : А5
Око 400 православних гробаља јужно од Ибра су у ужасном стању, оценио шеф мисије
Оебса на КиМ Вернер Алмхофер
Мисија Оебса на Косову, заједно са својим међународним партнерима, активно
ради на излажењу из ћорсокака на северу Косова, изјавио је у интервјуу Фонету
шеф те мисије Вернер Алмхофер и подржао наставак дијалога Београда и
Приштине. „За одржавање безбедности је одговоран Кфор, уз подршку Еулекса,
али ми радимо са нашим партнерима, укључујући и Унмик, да пронађемо начин
да се изађе из тог ћорсокака”, прецизирао је Алмхофер.
Упитан о политичким последицама недавног убиства и рањавања Срба у Брђанима,
Алмхофер је одговорио да овакви „инциденти, не само на северу, већ и у другим
местима, утичу на заједницу и суживот у њој”. „Људи очекују да се починиоци врло
брзо пронађу и приведу правди. Међутим, понекада полиција не може да пронађе
починиоце толико брзо као што се очекује, па долази до различитих гласина и сличних
ствари”, указао је Алмхофер.
На питање о расписивању избора у општинама на северу Косова, он је оценио да је „то
веома тешко питање” и додао да је дилема „ко ће позивати на изборе и ко ће расписати
изборе”. „На основу Резолуције 1244”, подсетио је Алмхофер, „ми смо учествовали у
таквим изборима и сви моји претходници су били председавајући Централне изборне
комисије, али је та пракса престала 2008. године”.
Упитан да ли би Оебс могао да буде укључен у изборе расписане по Ахтисаријевом
пану, Алмхофер је одговорио да би Оебс „могао пажљиво да сагледа такве могућности,
уколико би постојао политички компромис, што није сада случај”.
Према недавној анализи Оебса, која је обухватила 400 православних гробаља
јужно од Ибра, наставио је Алмхофер, гробља су у „ужасном стању” у свим
местима одакле су људи избегли. „Постоји директна веза између повратка и стања
гробаља у тим местима”, објаснио је Алмхофер, који је позвао партнере у
међународној заједници, али и локалне институције, да раде заједно са Оебсом како би
се то стање поправило. „Сведоци смо и неколико добрих промена. Неки објекти који су
раније уништени, сада су поново изграђени, а имамо и владику Теодосија који се
вратио у Призрен”, истакао је Алмхофер. „Постоји неколико охрабрујућих резултата”,
рекао је Алмхофер, подсећајући да су заштиту верских објеката на себе преузели Кфор
и Косовска полиција. Он је приметио да инциденти „не погађају само објекте
Српске православне цркве, већ и објекте Католичке цркве и објекте који
припадају исламској заједници”.
Таква врста инцидената, сматра Алмхофер, „није везана за етничку основу, већ се пре
свега односи на класичне криминалне активности”, попут крађе новца који је тамо
прикупљен или остављен.
Он се заложио за веће ангажовање на образовању становништва, јер „не можете желети
да уништите верске објекте који припадају некој другој заједници”.
„Морамо да се боримо за такву ситуацију где ће сви желети да такви објекти буду у
добром стању”, објаснио је Алмхофер.
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На питање да ли ће истрага о трговини људским органима бити спроведена
непристрасно и до краја, Алмхофер је рекао да се Оебс и његови међународни партнери
залажу да наводи о томе „треба да буду и истражени”. „Ми смо са наше стране и
допринели самој истрази, јер смо недавно објавили анализе о програму заштите
сведока. Указали смо да би програм заштите сведока требало да буде побољшан”,
нагласио је Алмхофер.
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ДОБИЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Пресс, Датум : 22.11.2011, Страна : 16
ПОМОЋ ЗА РАСЕЉЕНЕ
ПАРАЋИН - Председник општине Параћин Саша Пауновић потписао је јуче
уговоре са четири породице расељене са Косова и Метохије за помоћ у
грађевинском материјалу. На конкурс за доделу грађевинских „пакета“ за
стамбене објекте јавило се 18 домаћинстава. Помоћ је у вредности од 350.000 до
380.000 динара. Материјал потписници уговора могу да преузму на одабраном
стоваришту по спецификацији.
РАСЕЉЕНИ ДОБИЈАЈУ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 5
ПАРАЋИН - Општина Параћин потписала је јуче уговоре са четири породице расељене
са Косова и Метохије које су на конкурсу добиле могућност набавке грађевинског
материјала.
Вредност појединачног ”пакета” је од 350.000 до 380.000 динара, а средства су
обезбедили Комесаријат за избеглице и општина. За ову помоћ конкурисало је 18
породица.
НЕСТАЛО ЈЕДНО СЕЛО
Дневник, Датум : 22.11.2011, Страна : 11
БАЧКА ПАЛАНКА: По октобарском пребројавању бачкопаланчка општина, односно
град Бачка Паланка и 13 села ове општине, имају 56.619 становника, а 2002. године
било их је 60.966. Статистика говори да је данас преко 4.300 становника мање него пре
девет година. Односно, испада, примера ради, да је општина изгубила једно место
попут Челарева. У општини је пописано 19.318 домаћинстава и 21.916 станова.
Бачкопаланачка општина има данас мање становника чак и од оног броја по
попису из 1991. године када је бројала 58.835 људи. После тога, овде је трајно или
привремено боравило и борави чак и до 10.000 избеглица из Хрватске и БиХ, а има
и расељених са Косова. Сада је очито да је велик број избеглица, али и
староседелаца, потражио бољи нови завичај, првенствено у Новом Саду и
Београду, а млади су углавном отишли у иностранство.
Упућени кажу да је пар хиљада избеглих ипак остало на овим просторима и тиме
ублажило статистику, али су због тога овакве цифре још алармантније. Испада да је
Бачка Паланка у последње две деценије изгубила скоро 10.000 становника.
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УЏБЕНИЦИ
Ало!, Датум : 22.11.2011, Страна : 2
Филип Балуновић новинар
Јуче је обележена 16-годишњица Дејтонског споразума. Једнима се он не допада јер
мисле да је њихова страна могла да добије више, другима јер мисле да је њихова страна
могла да добије све. Оно што ипак мало више забрињава јесте то што раде ови
данашњи, назови цивилизовани системи са својим подмлацима.
У Хрватској се по школама каче слике Анта Готовине, и то се сматра педагошком
мером. У Србији су увелико у употреби уџбеници историје у којима стоји да се у
Хрватској „преко Католичке цркве водила борба против православља и Срба“,
док се уџбеници у БиХ баве „масовним пљачкањем и протјеривањем
муслиманског становништва од стране Срба“.
Свакоме ко са стране посматра све ово, када се сакупи на једну гомилу, делује као
грађански рат, што је и логично. Свакоме ко из перспективе млађег адолесцента чита
само једну од свих ових варијација на тему ово делује као да су „они“ клали „нас“. С
друге стране, врло предано радимо на том поновном успостављању добрих односа и
сарадње. Разумем ја да понекад не можеш спречити будалу да направи глупост, али зар
се не могу спречити одређени садржаји у школама који будали дају пун легитимитет за
то што ће учинити?
А може ли му се и шта замерити ако је у школи читао „да су нас клали, вешали,
масакрирали, пљачкали, палили и одводили у бројне сабирне логоре“? Ја замерки
немам, не знам за вас.
И тако су се три председника смешкала и руковала у Дејтону, иако су предходно
уништили или потпуно угасили стотине хиљада живота. Рекли бисмо можда да су се с
разлогом смешкали и то не због тога што су једва чекали мир. Рачунали су на некакву
освету, сви они. Рачунали су на то да смо довољно глупи да их и даље следимо.
КОАЛИЦИЈА ШТИТИ СРБЕ
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 4
КОАЛИЦИЈА удружења избеглица у Србији подржала је мањинску листу
коалиције три странке српске опозиције у Хрватској за предстојеће изборе 4.
децембра, како би се у тој држави успоставила ”нова српска политика”, чија би
кључна тачка било поштовање људских права Срба у Хрватској - речено је јуче
на потписивању споразума о сарадњи.
Споразум о сарадњи између кровне организације удружења избеглих из Хрватске и
Коалиције Српске народне странке, Демократске партије Срба и Наше странке из
Хрватске потписали су у Београду лидери Миодраг Линта и тројица председника
странака Милан Родић, Јован Ајдуковић и Митар Којадиновић.
Потписници су позвали Србе из Хрватске да изађу на изборе, који ће бити
организовани 3. и 4. децембра у хрватској амбасади, односно конзулату у Београду
и Суботици.
ПУПОВАЦ ЈЕ ИЗДАО СРБЕ
Правда, Датум : 22.11.2011, Страна : 5
ИНТЕРВЈУ:
ХРВАТСКЕ

ЈОВАН

АЈДУКОВИЋ,

ПРЕДСЕДНИК

„НАШЕ

СТРАНКЕ“

ИЗ
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ЗАГРЕБ - Парламентарне изборе у Хрватској заказане за 4. децембар, српска заједница
види као шансу да се реше спорна питања о судбини прогнаних и избеглих, као и
људска права. Према мишљењу Коалиције српских странака у Републици Хрватској, то
ће бити омогућено одласком са власти ХДЗ-а и њиховог савезника Самосталне српске
демократске странке, чији лидери Милорад Пуповац и Војислав Станимировић.
Председник Наше странке, која се крајем прошле године одвојила од СДСС-а,
Јован Ајдуковић у интервјуу за „Правду“ говори о споразуму о сарадњи српских
странака у Хрватској са Удружењем избеглица у Србији, изборима у Хрватској и
очекивањима да се врати имовина расељених и прогнаних.
Српско питање у Хрватској није решено и хрватска држава не може себе сматрати
пуноправном чланицом Европске уније док не буде испунила и гарантовала права
свим својим грађанима, док се избеглим и расељеним Србима не врати имовина и
не реализује анекс Г бечког споразума о сукцесији - каже Ајдуковић.
• Били сте потпредседник СДСС-а, због чега сте напустили ту партију и основали нову
под називом Наша странка?
Главни је разлог тај што је СДСС одустала од програма реинтеграције Срба као
пуноправних грађана и што је политичко и људско лицемерство Пуповца и
Станимировића достигло врхунац јер су све време заговарали повратак Срба, а у
пракси нису ништа урадили да до тога дође, већ су одмагали тај процес. Пуповац је
испред СДСС-а одбио да подржи декларацију Удружења избеглица о враћању
имовине избеглим Србима, а у Бриселу је изјавио да су права избеглих Срба у
Хрватској решена, што апсолутно није истина. Одговорно тврдим да су Пуповац и
Станимировић својим деловањем издали Србе у Хрватској, али и оне који се у
избеглиштву налазе у Србији.
• Незадовољни сте и недавним самитом министара спољних послова држава бивше
угославије у Београду, као и декларацијом Србије о проналажењу решења за избегле
особе.
Та декларација је још једна превара јер се у њој наводи да су готово сва питања
избеглих решена на екс-ју простору. Питам како су то решена када су Срби у
Хрватској и даље грађани другог реда. Та декларације је донета највише зарад
поспешивања хрватског уласка у ЕУ.
• Може ли се очекивати нормализација српско-хрватских односа?
Хрватска је охрабрена млаком политиком Београда и нажалост, сведоци смо да је говор
мржње свакодневан. Имамо све доказе за оно што се у Вуковару догодило, за злочине у
„Олуји“ и „Бљеску“, али шта то вреди када садашњи српски заступници у Сабору,
СДСС то не желе да предоче, када њих подржава Београд коме такође не иде у прилог
да светску јавност упозна са злочинима хрватске државе од 1991. до 1995. Са таквим
говором мржње Хрватска никада не би смела да уђе у ЕУ.
• Шта очекујете од избора у Хрватској почетком децембра?
Надам се одласку са власти ХДЗ-а и њихових сателита, где спада и СДСС, али да
би Србима у Хрватској било боље, морају нове снаге доћи и у Београду на власт.
Тек са одговорним политичким елитама у Загребу и Београду моћи ће да се приступи
конкретним стварима попут враћања имовине, поштовања Бечког анекса и другим
питањима. Такође, треба тежити и уласку српског капитала у Хрватску јер ће се тако
3

отворити и нова радна места и смањити огромна незапосленост српског народа у овој
држави.
Антрфиле : Тужба
• Да ли, по вашем мишљењу, Београд треба да повуче тужбу против Хрватске за ратне
злочине.
Никако, то не смемо да урадимо ни због садашњих ни због будућих генерација. Имамо
све доказе да је злочин над Србима почињен, а и садашњем министру здравља Србије
Зорану Станковићу уручен је својевремено досије о злочинима током рата у Хрватској.
ЦЕМЕНТИРАЊЕ ЕТНИЧКОГ ЧИШЋЕЊА
Правда, Датум : 22.11.2011, Страна : 7
БУДУЋНОСТ
Хрватска не чини довољно да се утврди тачан број српских жртава, а постоје двоструки
стандарди у суђењима за ратне злочине
Међу прогнаним Србима и Србима који живе у Хрватској постоји велика и реална воља
за озбиљним променама у хрватском друштву и држави, јер још није превладан
дискриминаторски приступ на етничкој основи у хрватском законодавству и у
поступању хрватских државних органа.
Прошло је 16 година од завршетка рата, а Срби у Хрватској су и даље грађани
другог реда. Влада Хрватске нема стварне политичке воље да пронађе
свеобухватно, правично и трајно решење бројних проблема избеглих и прогнаних
Срба и Срба који живе у Хрватској. Одређени помаци учињени су под притиском
међународне заједнице, а не као израз воље званичног Загреба.
Велики део одговорности за наведено стање сноси Самостална демократска
српска странка, на челу са Милорадом Пуповцем, Војиславом Станимировићем и
Слободаном Узелцем, која је коалициони партнер ХДЗ-а у Влади Хрватске од 2004.
године. СДСС подржава владину политику гурања нерешених имовинских и других
питања прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској под тепих у име развоја
добросуседских односа, обнове поверења, помирења, учвршћења мира и стабилности.
Сматрамо да је то погрешан политички приступ. Игнорисањем имовинских и других
проблема избеглих и прогнаних Срба и Срба који живе у Хрватској цементира се
етничко чишћење.
Посебно истичемо чињеницу да је СДСС у последњих годину дана одбио да
подржи четири захтева Коалиције удружења избеглица: петицију избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске коју је потписало 70.000 оштећених; да Хрватски
сабор усвоји декларацију о поштовању људских права избеглих и проганих Срба;
да се питање одузетих имовинских и стечених права избеглих и прогнаних Срба и
других оштећених грађана дефинише као једно од отворених питања у односима
између Србије и Хрватске; да се Заједничка декларација коју су 7. новембра ове године
потписали министри спољних полслова Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе допуни
одредбом према којој се државе обавезују да ће хитно започети дијалог на темељу
Анекса Бечког споразума о сукцесији. У поменутом Анексу се јасно наводи да ће свим
грађанима бити заштићена и враћена њихова права која су имали на дан 31. децембра
1990. године.
У Хрватској је судство етнички мотивисано. Постоје двоструки стандарди у суђењима
за ратне злочине. Хрватска не чини довољно да се утврди тачан број српских жртава
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усташког злочина из Другог светског рата и из грађанског рата 19911995. године, као и
да се обележе места страдања. На многим местима жртве су још неексхумиране,
неидентификоване и несахрањене. С друге стране, опозициона Коалиција српских
странка у Хрватској коју чине Српска народна странка, на челу са Миланом Родићем,
Демократска партија Срба на челу са Митром Којадиновићем и Наша странка на челу
са Јованом Ајдуковићем, подржала је све горе наведне захтеве, па је Коалиција
удружења избеглица донела одлуку да потпише Споразум о сарадњи са Коалицијом
српских странака у Хрватској и да је подржи на парламентарним изборима за Хрватски
сабор, који ће се одржати 4. децембра 2011.
Пише: Миодраг Линта
Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
КОЛИКО ЈЕ СТВАРНО МАЊЕ СТАНОВНИКА
Политика, Датум : 22.11.2011, Страна : А22
Иван Маринковић
Само месец дана након завршетка пописа, објављени су први резултати укупног броја
становника Републике Србије без података за Косово и Метохију (подаци су дати до
насељског нивоа).
У јавности су одмах по завршетку пописа почеле лицитације о укупном броју
становника, односно за колико је, између два последња пописа смањено становништво
Србије. Из Републичког завода за статистику је само дан касније, по завршетку
регуларног дела пописа, објављено да Србија има 7.380.000 становника. По званичном
завршетку пописа објављен је податак о броју попуњених образаца (П-1) или тзв.
пописница (7,5 милиона), који су многи заменили са бројем становника, па је дошло до
забуне да ли је уопште промењен број становника (попуњених пописница је било око
7,5 милиона, а примера ради претходни попис је имао готово 600.000 попуњених
пописних образаца више него што је коначно било становника). Трећи податак о
укупном броју становника дат је на основу редовних годишњих процена које објављује
РЗС: узета је процена за 2010. годину на основу које је у Србији без КиМ 7.290.000
становника. На крају, нестрпљива јавност је дочекала објављивање првих
резултата пописа (први валидни податак) према којима је укупан број становника
у Србији износио 7.120.000, односно скоро 380.000 становника мање него пописом
2002. године.
На основу методолошких објашњења, у укупан број су укључени држављани
Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства са
пребивалиштем у Републици Србији дуже од годину дана, затим и избеглице са
простора бивших југословенских република и интерно расељена лица са Косова и
Метохије.
Методолошке разлике у односу на укупно становништво према коначним резултатима
пописа 2002. године (подаци дати у претходној табели) су следеће:
Може се констатовати да подаци које је објавио РЗС нису сасвим упоредиви и да
податак о апсолутном паду броја становника у последњем међупописном периоду није
тачан. Да би подаци за 2011. и 2002. годину били сасвим упоредиви, неопходно је
изузети интерно расељена лица из података за 2011. годину, пошто она нису била
укључена у укупно становништво 2002. године (или у податке пописа из 2002.
укључити тада пописани број интерно расељених лица). На основу доступних података,
које је објавио Комесаријат за избеглице, 2010. године било је 210.148 интерно
расељених лица, а 2001. године 202.000. Грубе процене непописаних лица на југу
Србије износе око 60.000, а број оних који су у иностранству краће од годину дана
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вероватно износи око 20.000. Једноставно речено, да би се добили упоредиви подаци са
коначним резултатима пописа из 2002. године потребно је укупан број становника
2011. године (7.120.000), повећати за око 80.000 (колико је према процени непописаних
и становника у иностранству до годину дана) и смањити за око 200.000 интерно
расељених лица.
У том случају, могло би се констатовати да је пад укупног броја становника Србије
знатно већи од 377.000 лица и да би онда могао да износи око пола милиона. С обзиром
на то да је у међупописном периоду негативан природни прираштај износио око
330.000, могло би се закључити да је за нешто мање од десет година у Србији број
одсељених био за готово 200.000 мањи од броја досељених. Постојеће дилеме о
укупном броју становника Србије 2011. године и апсолутном смањењу у односу на
2002. годину, биће разрешене објављивањем коначних резултата пописа или можда и
нећеЦентар за демографска
Истраживања Института друштвених наука
ДОК ЈЕ НАДЕ НИЈЕ ТЕШКО
Вечерње Новости, Датум : 22.11.2011, Страна : 13
Никола БујиЋ (19), из Суботице, бори се сам за очев Живот и своју будућност
Упркос оскудици и бризи о болесном оцу, успео да упише два факултета
ЗА 19 година колико има, живот је Николи Бујићу, из Суботице, поставио
превише препрека. Имао је само две године када га је напустила мајка, онда га је
ратни вихор отерао са огњишта и из Ердута довео на север Бачке. Недавно му је
умрла бака, а отац Ненад, инжењер ратарства, тешко се разболео, па он и Никола
живе од 4.700 динара, колико износи његова инвалидска пензија.
И за три живота је много, а не за једног тинејџера. Али Никола је велики борац. Он не
посустаје. У трошној кући, која прети да се уруши, у оскудици, са оптимизмом и
снагом зрелог човека бори се да спасе очев и свој живот. Тако је овај интелигентни
младић топлог, смиреног погледа рукама успео да се упише чак на два два факултета.
Добио је индекс Технолошког факултета у Новом Саду, где је са 94 бода био трећи на
листи, а потом и Грађевинског у Суботици. Није баш Никола желео да студира оба, али
снови да ће постати инжењер екологије и енергетике пали су у воду, када је видео да за
њега нема места у новосадским студентским домовима, а о приватном смештају није
могао ни да сања. Зато је накнадно на грађевини полагао пријемни из математике, од
које је, како уз осмех каже, увек бежао, и уписао се на буџет.
- Само за полагање пријемног и упис на технологију требало нам је више од шест
хиљада динара и то су ми комшије сакупиле - слежући раменима прича Никола. Али
морао је да одустане. Због беспарице, а није могао ни болесног оца да остави самог,
каже, и са поносом додаје да је прве колоквијуме на грађевини положио са завидним
резултатима. - Управа Грађевинског факултета имала је обзира према нама и
ослободила ме плаћања уписнине. Конкурисао сам за градску стипендију, па ћемо
видети како ће даље бити.
До тада на факултет, који је од куће у насељу Мали Радановац, удаљен чак шест
километара, новопечени студент сваки дан иде пешке. Месечна карта за градски
аутобус, која кошта 1.300 динара, превелики је издатак за кућни буџет који не
покрива чак ни оно најосновније.
- Није ми тешко због мене, сат времена ми треба у једном правцу. Једино се бојим да
тати некад не буде лоше, а ја не стигнем на време да му помогнем - страхује Никола.
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У младом Николином животу свега је мањкало, сем, оног најважнијег - љубави оца и
покојне баке Ане. Због те љубави Никола је богат и лакше подноси и оскудицу и то што
не живи попут својих вршњака.
- Не излазим у град. Немам лепу одећу, а то се подразумева. Немам ни новца за
провод - мирно констатује Никола. Зрео је он младић, али га још увек пеку окрутне
дечје опаске што је у школу одлазио у истим, увек чистим, фармеркама и дуксу. - Бака
ми је свако јутро куповала кифлу, није имала за више, али то је мени било нешто
најмилије. Често су ме охоло исмевали због тога што не једем нешто друго. Болеле су
те речи више него батине...
И поред свих рана које му је живот задао, Никола храбро корача даље. Биће боље,
верује. Ту су добри људи који често помогну, а најважније је да му тата буде добро.
- Никоме на свету не желим да доживи да га дете прати на операцију тумора у
метастази - стежући руку сину прича Ненад. - Нисам тада осећао страх од смрти, већ
жал да га оставим самог у оваквим условима и да не видим у каквог ће човека израсти.
Колико ме је само пута спасао, извукао из депресије, помогао ми да пребродим најтежи
опоравак, од новца који добије за школу одваја мени за лекове и анализе... - загрцнуо се
Ненад. Помешали су се у очевим речима бол, понос и неизмерна љубав.
Антрфиле : УМЕТНОСТ
НИКОЛА у слободно време слика и пише кратке приче. Желео би, каже, да једног дана
изда књигу прича коју ће сам илустровати.
ДУГОВЕ БРИШЕ ДОБРОТА
У ВИШЕ наврата Бујићима су на врата закуцале екипе Водовода и
Електродистрибуције да због великих дугова исеку струју и воду.
- Много пута су пролонгирали извршење, а сада одобрили да плаћамо дуг на рате каже Ненад.
Уз помоћ добрих људи, пре свега Олега Кукоља, који је издвојио 100.000 динара да
Николи олакша полазак на факултет, набавили су дрва за зиму. Мањи "смедеревц"
греје једну просторију. У Николиној недостаје и пећ. Али, сигуран је Никола - биће
боље. Потрудиће се он.
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PRESS CLIPPING
Среда 23.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

У СВОЈОЈ КУЋИ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 23.11.2011, Страна : 17
ПОМОЋ ОПШТИНЕ И КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
РУМА - У трећој акцији трајног збрињавања избеглица са подручја БиХ и
Хрватске, пет породица добило је кућу са окућницом у Руми. Још стотину породица
у наредне две године на овај начин решиће стамбено питање.
- Да живите у здрављу и срећи у сопственим кућама - пожелео је породицама Горан
Вуковић, председник општине Рума.
Нови становници вароши постале су породице Наде Заилац и Милета Стојанца, а
околних села Платичево - породица Хајре Кукуљ, Никинаца - Марије Бањанин и
Добринаца Рајне Гагић.
- Поново имамо кров над главом. Кућа јесте старија, али је наша - није крила сузе
радоснице Нада Заилац, избеглица из Хрватске.
Помоћу новца Комесаријата за избеглице Републике Србије и општинског буџета
откупљено је пет кућа са окућницом појединачне вредности 770.000 динара. Свака
породица добила је и 110.000 динара приде за набавку грађевинског материјала
ради најнужније санације кућа.
- До сада је педесетак породица на овај начин решило стамбено питање - подсећа
Вуковић.
БЕЛА КУГА И ЕКОНОМСКА КРИЗА
Политика, Датум : 23.11.2011, Страна : А22
Ових дана паралелно нас сустижу подједнако узнемиравајуће вести: да је планета већ
пренасељена (седам милијарди становника) и да је Србија већ захваћена „белом кугом”
(према подацима Статистичког завода) и да је силазна путања тог дијаграма неизбежна.
Ако на планетарну демографију не можемо да утичемо, остаје нам да се преиспитамо
шта можемо учинити на домаћем терену. Напомињем да мањак од око 350.000
становника у Србији треба помножити са два, јер је отприлике подједнак број људи
стигао у Србију кроз прилив избеглица.
Узроке домаћег „посустајања” треба тражити у преплитању локалних и универзалних
утицаја. Наиме, либерални или „дивљи” капитализам унео је у психологију младих људи
погрешне претпоставке о све лагоднијем и бољем животу, а да је стварање породице као
нуклеуса сваког одговорног друштва само последица достигнутог вишег стандарда
живота. Каква заблуда! Бољи живот не само да није стигао, већ се и погоршао кроз
чињенице о све мањој стопи запослености. Ово сасвим оправдано умањује сваки
ентузијазам за стварање породице.
Као у свакој психотерапији, вратимо се на почетак, то јест на узрок и повод. Да ли то
служи као оправдање или само као изговор за губитак ентузијазма? Врло конкретно,
цитираћу сопствени случај. Два пута сам ступао у бракове и из њих имам два сина. У оба
случаја био сам без сталног запослења и без стана. Јурио сам хонорарне послове и
живео, у оба случаја по пет година, као подстанар!
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Радост одгајања синова, који пред вашим очима расту као у Дизнијевим цртаним
филмовима, компензирала је све недаће. То се ни са чим у животу не може упоредити!
Ових дана гледали смо амерички филм „Џон Кју”, са Дензелом Вашингтоном у главној
улози, посвећен драстично неправичним условима здравственог осигурања у тој земљи.
Без обзира на уметнички домет филма ( режирао га је Ник Касаветис, син славног и
ексцентричног глумца и редитеља Џона), драма је изразито друштвено и политички
ангажована и као да је снимљена у прилог реформама здравства за које ће се залагати
председник Обама. Отац тешко оболелог детета, коме је потребно пресадити срце, после
(типично холивудске) уцене таоцима у болници, одлучује да сам себи одузме живот како
би његово срце пресадили његовом сину. Порука је драстична и иде у прилог
„окупаторима” Волстрита: сиротиња је угрожена искључиво грамзивошћу богатих! И
зато узгајање и проширивање породице у условима такве социјалне неједнакости губи
сваки смисао.
На другој страни, апелујем на све младе људе да превазиђу наведене „изговоре” као
ефемерне и да им се супротставе. Управо ове вечери, шетајући кроз центар Београда,
доживео сам очаравајући призор. Млади отац уживао је играјући се са двогодишњим
синчићем у свом наручју, а још млађа мама поносно је испред себе гурала колица са
бебом.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 24.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЈОШ ПЕТ КУЋА ИЗБЕГЛИЦАМА
Дневник, Датум : 24.11.2011, Страна : 12
ОПШТИНА РУМА ПОМАЖЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
РУМА: Пет избегличких породица са територије општине Рума добило је
домаћинства са окућницом, појединачне вредности од 770 хиљада динара и по 110
хиљада динара за набавку грађевинског материјала. Помоћ је стигла у оквиру
пројекта који финансира Високи Комесаријат за избеглице УН - УНХЦР са 3,74
милиона динара, а спроводи Комесаријат за избеглице Републике Србије.
Општина Рума донирала је средства у висини од 1,25 милиона динара.
- Досадашњом реализацијом локалног акционог плана за решавање питања избеглих и
интерно расељених лица закључно са овом годином, стамбено је збринуто 56 породица
са територије наше општине. Рума је међу општинама у Србији у којој има највише
избеглих и интерно расељених лица и намеравамо да у наредних неколико година
решимо проблем најугорженијих са територије наше општине – казао је председник
општине Рума Горан Вуковић.
Куће са окућницом су добили Бањанин Мирјана из Никинаца, Гагић Рајна из
Добринаца, Заилац Нада и Стојанац Миле из Руме и Кукуљ Хајра из Платичева.
-Учешћем Општине са сопственим средствима, средствима УНХЦР-а и Комесеријата за
избеглице Републике Србије, Општина Рума је у периоду од усвајања локалног
акционог плана од 2009. године до данас пружила помоћ најугроженијим породицама
избеглих лица на територији наше Општине са укупно 45 пакета грађевинског
материјала за адаптацију, односно завршетак стамбене градње, док је укупно десет
породица трајно решило стамбено питање куповином кућа са окућницом. План нам је
да из општинског буџета у наредној години издвојимо 3,5 милиона динара за помоћ
избеглим и интерно расељеним лицима. Оптимиста сам и мислим да општина Рума
може потпуно да реши проблем најугроженијих – казао је члан Покрајинског савета за
помоћ избеглих, прогнаних и интерно расељених лица Ненад Боровић.
ИСКРА НАДЕ У БАНАТУ
Вечерње Новости, Датум : 24.11.2011, Страна : 41
ДОБРОТВОРИ КСЕНИЈА НАУМОВИЋ
ИЗБЕГЛИЦАМА ИЗ ОКУЧАНА

И

ПЕТАР

ЈОВАНОВИЋ

ПОМАЖУ

Уместо трошног кућерка, ускоро би требало да "никне" монтажна кућа
ЕЛЕМИР - Дугогодишњи пријатељи и осведочени хуманисти, Ксенија Наумовић из
Цириха и Петар Јовановић из Београда, посетили су избегличку породицу
Цветичанин, која у трошном кућерку живи на периферији овог банатског села,
недалеко од Зрењанина. Донели су неколико кофера препуних ствари - углавном
одеће и обуће за зиму - а најављују да ће наставити хуманитарну мисију и верују
како ће, ускоро, успети да Цветичанине сместе под нови кров...
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- Ганула нас је тужна прича ове избегличке фамилије, па ћемо учинити све како бисмо
им омогућили бар основне услове за пристојан живот. На осам ари плаца, колико имају
око руине у којој тренутно бораве, покушаћемо да им обезбедимо нову, монтажну кућу
- кажу Ксенија и Петар, док Петар (61), глава породице Цветичанин не налази речи да
им захвали.
Његова деца - ћерка Јелена (31) и син Јован (16) - опхрвани су и тугом што живе без
мајке Мирјане (55) која се, тешко болесна и непокретна, налази у зрењанинском
Старачком дому. Посећују је сваке недеље, а Петар - како сам каже - оде кад стигне...
- Морам да радим, па идем у надницу не бих ли зарадио који динар и омогућио деци да
имају шта да поједу. Баш тешко живимо, ево видите у каквим условима и у каквој кући
- показује Петар просторију око себе, уз напомену да је, пре шест година, за трошни
кућерак од набоја платио чак 5.500 евра.
У влажној и нефункционалној згради, без намештаја, купатила и клозета, нажалост,
разболела се и Јелена, па је већ неколико пута лежала у болници.
Породица Цветичанин, избегла из Окучана у Хрватској, 1995. уточиште је најпре
пронашла на Космету, у месту Велики Трновац, одакле су, под притиском, поново
морали да се селе тачно деценију касније. Чули су од пријатеља да у Елемиру има
јефтиних кућа и дошли...
- Били смо под великим притиском и тата је дао сав новац који смо имали. Надали смо
се да ће све некако бити сређено, али почеше само недаће. Најпре мамино нарушено
здравље, па моја болест, а ни Јован, са напуњених 16 година, не иде у школу и завршио
је само три разреда осмољетке - очајна је Јелена, док Јован, као да се правда што немају
за књиге ишколски прибор, вели да сваког дана, са оцем, одлази у надницу...
И, заиста, Цветичанини живе од свега 8.000 динара социјалне помоћи, што најчешће
није довољно ни за хлеб и млеко, а од те "цркавице" ипак су покушали да сами озидају и
омалтеришу купатило. Зато их је посета Ксеније Наумовић и Петра Јовановића
истински обрадовала и у њихову избу унела дашак среће...
Антрфиле : МАЈКА
ПОДИЗАЊЕ монтажне куће омогућило би да се овој породици прикључи и
непокретна мајка Мирјана, која и у Старачком дому свакодневно користи пелене
и креће се само у инвалидским колицима, а има само 55 година - каже Петар
Јовановић, који Ксенији Наумовић неуморно помаже у прибављању помоћи несрећним
и сиромашним људима у Србији.
КАКО ЈЕ ПОРАСТАО НОВИ САД
Политика, Датум : 24.11.2011, Страна : А7
Анализа првих резултата пописа: да ли је у току процес „новосадизације Војводине”. –
Шта привлачи досељенике
Према првим резултатима пописа 2011. Нови Сад има преко 36.000 становника више
него пре девет година, што га сврстава у ретке градове Србије са позитивном
демографијом. Град Нови Сад има 335.701 становника. Од тога, општина Нови Сад
301.968, а општина Петроварадин 33.733 становника. Да ли је у току процес
„новосадизације Војводине”, нека врста реплике „београдизације Србије”, али овога
пута на покрајинском нивоу, када светлост великог града неодољиво привлачи и
усисава младе из унутрашњости? Да ли се, по параметрима квалитета живота, Нови Сад
приближава Београду?
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Уредник „Нове српске политичке мисли” Ђорђе Вукадиновић који готово свакодневно
путује на релацији Београд – Нови Сад каже да Новом Саду, као административном и
политичком центру, неки желе да увећају аутономију у односу на Београд, други желе
да га укину, али, свеједно, тврди: „Нови Сад је седиште неких институција које, и када
имају и када немају посла, функционишу, запошљавају људе и представљају неку врсту
магнета за људе који траже посао или каријеру”.
Према речима Вукадиновића, те институције су добра шанса за многе, нарочито за
грађане из осиромашених делова Војводине, из северних и источних делова покрајине,
који убрзано сиромаше и празне се. Јер треба приметити да није порастао број
становника у Војводини него у Новом Саду – напомиње Вукадиновић и истиче да је
Нови Сад, пре свега – добро место за живот.
– Он је велики град и није паланка. Истовремено, није милионска лудница као Београд.
Има саобраћајних гужви, али не и зачепљења и хаоса као у Београду.
Градске службе Новог Сада релативно добро функционишу – каже Вукадиновић
указујући да познаје прилично људи из Београда, али и осталих делова Србије, који
размишљају о пресељењу у Нови Сад.
– Познајем, такође, и особе и из Републике Српске, Црне Горе – чак и са Косова – који
бирају Нови Сад пре него Београд као место за живот. Нови Сад је, ипак, јефтинији од
Београда, а оставља утисак административног центра и урбане средине – напомиње
Вукадиновић.
Директор Центра за регионализам у Новом Саду Александар Попов каже да је „раст
Новог Сада” резултат генералног тренда који постоји у целој Србији: да се људи из села
селе у градове.
– Када је реч о Војводини, то се дешава због неповољног третмана села и пољопривреде
– напомиње Попов и подсећа на илустративну судбину вароши Србобран, која се налази
на главном магистралном путу према Суботици.
– То је сада мртва варош, полуград. Кад неко од старијих умре, млађи не могу да
продају кућу. Пропао је, на пример, комбинат „Елан”. Наводим само пример једне
вароши на магистралном путу која није привлачна за живот. Да не говорим о целом
Банату, који је постао запећак, иако се граничи са чланицом ЕУ – Румунијом –
прецизира Попов наглашавајући да велики градови привлаче младе људе и у бољим
временима, јер дају боље шансе за успех у животу.
Попов позитивну новосадску демографију објашњава још једном чињеницом:
– Војводина је имала највећи прилив избеглица, највише у Нови Сад. Временом су
добили држављанство и третирају се као становници Новог Сада, тако да је
прилив избеглица други разлог овакве слике пописа – каже Попов.
Антрфиле : Парцелисање
Раније јединствена општина Нови Сад подељена је на општине Нови Сад и
Петроварадин, тако да је, административно и статистички гледано, град Нови Сад
састављен од – општине Нови Сад и општине Петроварадин.
ПЕТОРИЦА ОПТУЖЕНА ЗА ЗЛОЧИН У КЕРЕСТИНЦУ
Политика, Датум : 24.11.2011, Страна : А4
Загреб – После дугог ћутања почело је да се одмотава клуко ратних злочина почињених
у логору Керестинец крај Загреба. Државно тужилаштво подигло је оптужницу против
петорице војних полицајаца из тог казамата с командантом Стјепаном Кларићем (53) на
челу. Уз њега оптужени су заменик команданта Дражен Павловић (45), те стражари
Горан Штрукељ, Жељко Живец и Виктор Иванчан.
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Сва петорица ухапшена су пре годину дана, а оптужница их терети за ратни злочин
против ратних заробљеника почињен од новембра 1991. до јуна 1992, у логору
Керестинец, чије постојање се дуго негирало, као уосталом и постојање било каквог
логора у Хрватској. Ратни злочин почињен је разним физичким и психичким
малтретирањима и мучењима, те силовањима, а у истрази су прикупљени подаци о 34
злостављане особе.
Оно о чему се још не говори јесте чињеница да су многи заточеници Керестинца
присилно депортовани из Хрватске, тако што су против своје воље замењени за
заробљене припаднике хрватских оружаних снага.
Међу таквима је и Нада Миличевић из Сиска, која је као цивил ухапшена сутрадан
пошто је један хрватски полицајац запосео њен стан (јануара 1992) и то када је после
отказа у предузећу „Радоња” (где су тада масовно отпуштани Срби) дошла да се пријави
у сисачки Завод за запошљавање.
Њена калварија водила је од крвавог логора Барутана у Сиску до Керестинца, где је
доживела и врхунац бестијалног злостављања, мучења (батинањима су јој избијени
зуби) и вишеструког силовања, да би на крају била присилно замењена и тако
депортована у Србију. Са ратом није имала ништа, била је унесрећени цивил само зато
што је Српкиња – од избацивања с посла до тешког мучења које јој је оставило трајне
последице по здравље.
Њен адвокат Лука Шушак, који је бранио многе прогоњене Србе у Хрватској, у вези са
тим указује да су у „логору Керестинец припадници војне полиције, слично као и у
војним логорима Лора у Сплиту и Кулине у Шибенику, починили тешка кривична дела
ратног злочина против цивилног становништва”.
„Радило се о систематском и распрострањеном чињењу кривичног дела, а у конкретном
случају је кривично одговоран тадашњи начелник Управе војне полиције МОРХ-а
генерал Мате Лаушић, као и тадашњи министар унутрашњих послова Хрватске Иван
Векић, јер су припадници полиције у градовима, а нарочито у Сиску, прогонили,
хапсили, притварали и депортовали припаднике српске националне заједнице у
Хрватској који су били цивили”, тврди Шушак.
Крајем септембра 2009. године, Нада Миличевић, која од тада живи у Новом Саду,
обратила се државном тужилаштву у Сиску са захтевом за накнаду штете, што
регулише Закон о одговорности Хрватске за штету коју су починили припадници војске
и полиције, али је одбијена с образложењем да је захтев „неутемељен”.
У априлу ове године поднела је тужбу против Републике Хрватске с истим захтевом и
процес је у току. У Хрватској се, иначе, углавном одбијају овакве тужбе ако починиоци
злочина на који се указује нису правоснажно осуђени.
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PRESS CLIPPING
Петак 25.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Блиц – Београд, Датум : 25.11.2011, Страна : 2
Уговори о помоћи у грађевинском материјалу за 16 интерно расељених лица биће
потписани данас. Председник општине Палилула Данило Башић и повереник за
избегла и интерно расељена лица општине Палилула потписаће уговоре у згради
општине Палилула у Таковској улици 12.
Трећи пут за последње две године општина Палилула у сарадњи са Комесаријатом
за избеглице Републике Србије додељује грађевинске пакете интерно расељеним
породицама.
ПОЗИВ СРБИМА ДА ГЛАСАЈУ
Политика, Датум : 25.11.2011, Страна : А4
Бањалука – Председник РС Милорад Додик и потпредседник Самосталне
демократске српске странке Милорад Пуповац позвали су јуче све Србе избегле из
Хрватске који живе у БиХ да изађу на изборе за Хрватски сабор.
Пуповац је истакао да је врло битно да Срби избегли из Хрватске у идућим изборима
„препознају своју шансу и да би било врло битно да својим одзивом Србима, осим три
гарантована, обезбеде још једно место у сабору”.
ПРОВЕРА СПИСКОВА ИЗБЕГЛИЦА
Блиц, Датум : 25.11.2011, Страна : 4
МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица
Коалиција удружења избеглица позива избегла и прогнана лица из Хрватске да
изврше увид у бирачки списак у вези с избором за Хрватски сабор. Увид у бирачки
списак може се извршити на сајту Коалиције удружења избјеглица www.
koalicija.org.rs кликом на мени провера бирача у бирачком списку уношењем
презимена и матичног бројакаже за “Блиц” Миодраг Линта, председник Коалиције
удружења избеглица.
Према његовим речима, на подручју Србије право да гласају за српске кандидате за
Хрватски сабор на 12. мањинској листи имају лица која поседују хрватско
држављанство, тј. домовницу, српску личну карту, тј. да им у бирачком списку стоји
адреса са подручја Србије и да им у рубрици националност пише Србин.
Гласање на подручју Србије ће бити одржано 3. и 4. децембра од 7 до 19 часова у
Амбасади и Конзулату Хрватске у Београду и Конзулату Хрватске у Суботици.
Како подсећа, лица која имају хрватску личну карту могу гласати само у
Хрватској.
Коалиција удружења избеглица у Србији потписала је споразум о сарадњи са
опозиционом Коалицијом српских странака у Хрватској, на чијем су челу Јован
Ајдуковић, Милан Родић и Вељко Џакула. Наведеним споразумом Коалиција српских
странака је подржала петицију избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, коју је досад
1

потписало 70.000 оштећених грађана, и којом тражимо повратак наше незаконито
одузете имовине и стечених права, успоставу истих стандарда у суђењима за ратне
злочине и решавање питања несталих лица.
Самостална демократска српска странка Милорада Пуповца и Војислава
Станимировића је одбила да подржи нашу петицију - каже Линта.
СУЂЕЊЕ ЗА ЗЛОЧИН У ГРУБОРИМА
Политика, Датум : 25.11.2011, Страна : А4
Загреб – У Жупанијском суду у Загребу почело је суђење тројици бивших припадника
специјалне полицијске антитерористичке јединице Лучко из Загреба, које се сумњичи
да су крајем августа 1995. починили ратни злочин у засеоку Грубори код Книна.
Тада је убијено шест српских цивила, листом старих људи који нису желели да напусте
своје куће и оду у избеглиштво и спаљена већина кућа. Сва тројица оптужених негирали
су да су починили ратни злочин у Груборима.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 28.11.2011. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Блиц – Србија, Датум : 26.11.2011, Страна : 3
КРАГУЈЕВАЦ
За осам расељених и избеглих породица које живе у Крагујевцу, Високи
комесаријат за избеглице обезбедио је јуче новчану помоћ од 150.000 динара.
На подручју града живи 555 избеглих и око 13.000 расељених лица, а за још 20
породица комесаријат ће до краја године обезбедити 300.000 динара за набавку
огрева, као и шест тона хране.
НЕ САВЕТУЈТЕ ИХ
Правда, Датум : 26.11.2011, Страна : 4
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица оценила је да српски политичари из
Хрватске не треба да се стављају у улогу саветника Србима са севера Косова и
Метохије и да им сугеришу шта је добро за њих.
„Поменута господа су осам година имали прилику да, као високи функционери
Самосталне демократске српске странке, која је део владајуће коалиције у Хрватској,
реше имовинске и друге проблеме изгнаних и прогнаних Срба, али нису то учинили“,
наводи се у саопштењу.
САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА
Правда, Датум : 26.11.2011, Страна : 4
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Скупштина заједница општина Косова и Метохије ће у
недељу, 27. новембра 2011. године одржати отворену седницу у Косовској
Митровици, на којој ће се разматрати актуелна политичко-безбедносна ситуација у
ужној српској покрајини и размере политичке штете која је проистекла из споразума
постигнутих између Борислава Стефановића и Едите Тахири у текућем дијалогу
Београда и Приштине. Седници ће присуствовати председници општина, као и
руководства удружења Срба прогнаних са Косова и Метохије.
АЗИЛАНТИ У БОГОВАЂИ
Вечерње Новости, Датум : 28.11.2011, Страна : 12
ЗА ВИШАК ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ ОБЕЗБЕЂЕН СМЕШТАЈ
Трајно решење овог проблема очекује се тек на пролеће
БУРА око превеликог прилива азиланата и илегалних имиграната у Србију полако
се стишава. Број нових захтева за уточиште смањен је у последњих месец дана, а за
стотинак азиланата који се налазе ван центра у Бањи Ковиљачи биће обезбеђен
привремени смештај у Боговађи код Лајковца. Трајно решење за проширење

капацитета за смештај избеглица из афричких и азијских земаља мораће да сачека
пролеће.
Ово је за „Новости“ потврдио републички комесар за избеглице Владимир Цуцић.
Према његовим речима, капацитети Центра за тражиоце азила у Боговађи биће
током наредне недеље проширени како би могао да прими још око стотину
избеглица за које нема места у Бањи Ковиљачи.
- Реч је о привременом решењу које ће омогућити тим људима да презиме - објашњава
Цуцић. - У међувремену ми настављамо да обилазимо напуштене касарне како бисмо
пронашли одговарајућу. До сада смо обишли седам војних објеката.
Када пронађемо касарну која нам одговара биће нам потребно време да је адаптирамо јер
је у већини случајева реч о објектима који се не користе још од 2007. године.
Од почетка године уточиште у нашој земљи затражило више од 2.700 људи, махом
избеглица из Авганистана, Сомалије, Пакистана, Либије и других кризних жаришта у
Африци и Азији. Поред њих кроз Србију је прошло и неколико хиљада илегалних
имиграната.
Поред Суботице која представља последњу станицу на путу ка Европској унији највећи
притисак страних избеглица трпи Бања Ковиљача где је смештен први центар за
тражиоце уточишта капацитета 80 места. У овом малом месту, међутим, месецима се
налази још неколико стотина странаца који - легално и илегално - бораве у приватном
смештају. Житељи месецима указују на тај проблем, а недавно су организовали и
бојокот наставе у јединој основној школи.
Држава је тада реаговала оснивањем посебног тела које има задатак да се избори са овим
проблемом, а полиција је почела строжу контролу имиграната. Прошле недеље
ухапшена је група од 17 кријумчара људи који су из Македоније, преко територије
Србије илегално преводили мигранте према Мађарској.
Антрфиле : БОЉИ ОДНОСИ
ЦЕНТАР за азиланте у Боговађи тренутно може да прими око 150 људи. Реч је
одмаралишту Црвеног крста које Влада изнајмљује. Иако су мештани Боговађе у
почетку негодовали, данас су са азилантима у далеко бољим односима него што је то
случај у Бањи Ковиљачи.
СРБИЈА САМО ПРЕДАХ
ГОТОВО нико од тражилаца азила нема намеру да заиста остане у Србији. За
огромну већину то је само начин да дођу до предаха и неколико недеља одморе у
нашој земљи пре него што наставе пут према земљама Европске уније. Број
миграната у нашој земљи почео је да расте када је отежан прелазак избеглица преко
мора са грчких острва према Италији. Тада су „отворене“ копнене руте преко Бугарске и
Румуније и од Македоније, преко Србије до Мађарске.
ИЗБЕГЛИЦЕ И СНС ТРАЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ
Пресс, Датум : 27.11.2011, Страна : 4
КРШЕЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА?
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица затражила је данас од хрватског министра
полиције Томислава Карамарка да објасни због чега председнику тог удружења
Миодрагу Линти није дозвољено да уђе у Хрватску.
- Тражимо да Влада Хрватске осуди чин свог министарства унутрашњих послова
којим се крше моја људска права и да Министарство спољних послова Србије
упути протестну ноту МСП Хрватске због одлуке полиције - рекао је Линта.

Хрватске власти вратиле су прексиноћ са граничног прелаза Товарник делегације Српске
напредне странке и Коалиције удружења избеглица које су се запутиле у Вуковар на
трибину српских странака, а као разлог је наведено да угрожавају националну
безбедност те земље. Бета

ПРЕДЕЛИ СЛИКАНИ СЛАМОМ
Вечерње Новости, Датум : 27.11.2011, Страна : 31
МИРЈАНА АЋИМОВИЋ, ДОМАЋИЦА И СЛИКАРКА, ИАКО ИЗБЕГЛИЦА ЖИВИ
СРЕЋНО У КАРАЂОРЂЕВУ
Стабљику жита пегла док не добије жељену боју и тако постиже спектар
Бачка Паланка - Мирјана Аћимовић, родом из Босанске Крупе, живи срећно са двема
ћеркицама и супругом на зимски утишаном Карађорђеву. Каже да не воли реч
избеглица, али уз осмех додаје да ће је, изгледа, она пратити цео живот. Своју
породичну срећу употпунила је сликањем и вајањем. Њене слике у невероватно много
нијанси златне боје сликане су сламом, а предели као да су измешана сећана на
крајишки завичај и доживљај Војводине.
- Сви смо у разреду волели професора ликовног Мишу Вулина, који нас је много научио,
а ја сам, ето, имала и талента - прича Мирјана у свом дому препуном њених дела, слика,
скулптура и ћупова.
Објашњава нам сложену сламарску технику. Десетак нијанси од прљавобеле, бледожуте,
златне, те боје старог злата до светлобраон или тамнобраон добија тако што што
стабљику жита бере у различитим фазама зрелости, а онда их пегла толико дуго док не
добију жељену боју. Тако добија спектар за којим трагају сви сликари. Испред зграде у
којој станује у Карађорђеву постављена је њена скулптура срндаћа прављена од
арматуре и бетона.
- За једну слику у техници сламе потребна су два месеца рада. У току лета прикупљам
жито, пшеницу, раж, јечам и зоб, који је најзахвалнији за сликање.
Некада берем жито док је још зелено, други пут кад је презрело. Највише радим зими,
увече кад се све смири, а понекад устајем и радим ноћу. За стварање важан је мир у
души човека, а ја то имам - каже са осмехом Мирјана.
Подлога за слику је лесонит плоча, а важан је лепак, који мора да буде квалитетан.
Ћупове прави на надуваном балону и то иде знатно брже. У „срцу“ ћупа је балон, на
њега лепи сламу, а затим новине које лепи брашном и водом.
- Срндаћа сам радила више од два месеца, а подржавале су ме комшије и сад нашу
зграду лакше проналазе гости јер се на Карађорђеву каже „то је она зграда са срндаћем“
- говори Мирјана, док на њеном лицу блиста радост.
Антрфиле : ИЗЛОЖБЕ
МИРЈАНА је члан удружења ликовних уметника у Бачкој Паланци. Понеку слику прода
и тако допуни кућни буџет за који је задужен супруг, конобар у резиденцији
„Карађорђево“.
- Излагала сам у Бачкој Паланци, а колеге академски сликари ми кажу да у равне линије
урбане Војводине уносим динамику природе мога завичаја, што ми посебно прија - каже
сликарка и домаћица Мирјана Аћимовић.

ХРВАТСКИ ВС СНС: АКЦИЈА И РЕАКЦИЈА
Дневник, Датум : 27.11.2011, Страна : 12
Хрватска полиција није дозволила улазак у земљу делегације Српске напредне
странке, с којом је био и председник Коалиције удружења избеглих Срба из
Хрватске (Миодраг Линта), због процене да би њихово присуство узнемирило
јавност у Вуковару. „Надлежна полицијска станица Товарник у петак је одбила улазак
у Хрватску 13 држављана Србије који су намеравали да присуствују предизборном
скупу за 12. изборну јединицу, након процене МУПа да би њихово присуство
узнемирило јавност Вуковара", саопштио је портпарол вуковарскосремске полицијске
управе Лука Барунчић.
Скуп који је организовала „Наша странка" из Борова одржан је у петак увече, при чему
није било нарушавања јавног реда и мира ни других нежељених ситуација, речено је из
полиције. Као одговор, председник СНСа Томислав Николић и његов заменик
Александар Вучић донели су одлуку да откажу пријем високој делегацији хрватског
Министарства спољних послова „Водећи се реципроцитетом, отказали смо један врло
значајан састанак који је требало да се одржи у уторак", саопштила је Зорана Милановић
из СНСа. Иначе, ХТВ је известио и о захтеву које је коалиција избегличких удружења
послала министру унутрашњих послова Томислава Карамарку да им објасни како то да
Миодраг Линта, као хрватски држављанин, није пуштен у земљу.
КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ИДЕАЛНО РЕШЕЊЕ
Дневник, Датум : 28.11.2011, Страна : 11
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
АПАТИН: У великој сали СО Апатин председник општине др Живорад Смиљанић
уручио је решења о додели помоћи - куповини и донацији кућа са окућницама
породицама избеглица и интерно расељених лица који су се јавили на оглас јуна
ове године.
Решење су примили: Никола Арбутина, Стево Бараћ, Милош Маћешић, Дане Медић,
Драгица Пањковић, Живко Ћопић, Душан Шашић и Ђуро Плећаш. Куће које су добиле
породице налазе се у Апатину, Сонти, Свилојеву и Купусини.
Ова донација је финансирана из Фонда УНЦХР-а Високог комесаријата за
избеглице у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије.
Корисницима ће стамбени објекти са окућницом бити укњижени у трајно
власништво и не могу их отуђити у наредних пет година.
- Тражили смо кућу са окућницом јер је то идеално за бављење пољопривредом, односно
за држање стоке и због тога смо прихватили кућу у Свилојеву. Видећемо шта ћемо и
како даље, али већ је и то много када не морамо сваки месец издвајати за кирију - рекао
је Живко Ћопић који са четири члана своје породице као избеглица живи од 1995.
године у Апатину.
Дане Медић са шесторо чланова породице у Апатину је од 1995. године када је избегао
из Доњег Лапца где је до тада живео.
- Све те године селили смо се из стана у стан и сада ћу овај дан славити као други
рођендан. Нисам никада желео да се вратим у стари крај јер је тамо све сравњено са
земљом, већ смо одлучили да овде наставимо живот. Овај кров над главом ће нам
омогућити да то и остваримо, јер моја пензија је мала а раде само син и снаја, што је
мало за седам чланова породице - каже Медић који седам година живи у родитељској
кући Кате Бурсаћ.

- Задовољна сам што ће управо породица Медић наставити да живи у овој кући јер сам
видела да су прави домаћини, а и зближили смо се па као да смо једна породица - каже
Ката Бурсаћ.
СВЕ МАЊЕ СРБА СЕ ВРАЋА НА КОСОВО
Правда, Датум : 28.11.2011, Страна : 4
РАДОЈИЦА ТОМИЋ, МИНИСТАР ЗА ПОВРАТАК И ЗАЈЕДНИЦЕ У ТАЧИЈЕВОЈ
ВЛАДИ
ПРИШТИНА - Српска заједница на Косову не може опстати уколико се не промени
свест људи, уколико се не створи политички амбијент, уколико се политичка воља
на транспарентан начин не дефинише и не створе услови за одржив опстанак
најпре оних који су претходних 12 година много трпели, и уколико се не пошаље
јасна порука расељеним и прогнаним да се врате на своје, ако им је после једне
деценије живота у изгнанству заиста стало до повратка - каже министар за
повратак и заједнице у влади Косова Радојица Томић.
По њему, приоритет на прагу 2012. године јесте да се обезбеде средства која су у овој
години смањена, јер је с њима немогуће планирати и реализовати низ пројеката од којих
зависи опстанак Срба и без чијег заживљавања нико може рачунати на масовнији
повратак.
Побољшање услова живота, посебно у повратничким селима, попут Жача, Осојана,
Рудица, Беркова, Опрашки, моји су лични приоритети. Ти наши људи показали су
несхватљиво јаку жељу и одлучност да остану. Нису се, попут многих, фиктивно
вратили и тек саграђене куће продали или их оставили празне и напуштене - каже
Томић.
Ово министарство планира да, уз помоћ Британије, Норвешке и Европске комисије,
издвоји велика средства за изградњу повратничких кућа, помоћних и економских
објеката, као и реализацију дуго најављиваних породичних мини-програма, обједињених
у задруге или удружења, преко којих би били обезбеђени производни програми и
пласман производа. Томић, ипак, сматра да проблем повратка највише зависи од
безбедности и спремности албанских лидера да на делу заиста покажу да желе да се
повратак догоди.
Сведоци смо да је безбедносна ситуација лоша. У последњих неколико месеци
ситуација је погоршана. Лагали би себе ако не кажемо да је на Косову све
политика. Дешавања на северу Косова одразила су се веома лоше на Србе јужно од
Ибра. Имали смо два изгубљена живота, бројне пљачке. Апеловао сам на полицију, на
Кфор и Еулекс да појачају безбедност у срединама са мањинским становништвом.
Затражио сам заједнички састанак са командантом Кфора Ерхардом Древсом и
министром унутрашњих послова Бајрамом Реџепијем. Нажалост, до тог састанка није
дошло.
Томић замера влади Косова и међународним субјектима што су овогодишњи буџет
намењен повратницима скресали на најнужнији износ. Питање повратка по њему не сме
више да се одлаже, јер из дана у дан опада заинтересованост расељених и прогнаних да
се врате.
Конкретно, у Добреву је пре пет година 35 породица тражило да се врати. Ове године
вратило се тек девет, што опомиње да опада жеља расељених да се врате, чиме се топи
идеја о стварању мултиетничког друштва на Косову, а то, уверен сам, није у интересу ни
међународне заједнице ни владе Косова, па ни у интересу Београда - закључује
Министар Томић.

КАКО СУ СЕ ЗАВОЛЕЛИ РУСКИЊА АНА И СРБИН МИЛОШ
Политика, Датум : 27.11.2011, Страна : А16
Свему је крива Пролом бања, кажу Ана Васиљевна Малашевскаја из Белгорода и Милош
Зарковић са Космета
Прокупље – Случајан сусрет спојио је двоје младих: Ану Васиљевну Малашевскају из
далеког руског града Белгорода и Милоша Зарковића, са Космета, чија је породица
прибежиште нашла у Прокупљу. Случај је њу, магистра економских наука и њега
инжењера информатике, довео и пред олтар. Венчали су се у цркви Светог Прокопија, а
онда је приређена права српска свадба.
Руска свадба одржана је у Анином родном граду 19. фебруара ове године. Био је велики
мраз, кажу минус 35 Целзијуса, али је било топло око срца и њој и Милошу. Анини
мајка Антонина и отац Василиј гостили су Милошеву мајку Сунчицу, сестру Тамару и
брата Јована две недеље. Они су им гостопримство узвратили сада у Прокупљу.
А све је почело Аниним доласком у Ниш где је на економском факултету одслушала
курс из међународне економије. На практичном делу у Нишкој Бањи упознала је Драга
Вуксановића из Племетине на Космету. Он је са својим друштвом довео Ану у
Прокупље, где су, посетили и породицу Зарковић, Драгове блиске рођаке. Ту се Ана
први пут срела и са Милошем. А на други део праксе дошла је у Пролом бању.
– Седела сам у соби и читала уџбеник енглеског језика, за који ми је предстојао испит.
Кад ето Драга, зове ме да изађем. Ја сам прво одбила, али кад ми је рекао да је ту и
Милош, нешто ме је штрецнуло. Пристала сам. После смо шетали по бањи и дуж оне
лепе речице. Ништа се нисмо разумели: ни речи ја нисам знала српски, а ни он руски. Он
нешто прича, а само одговарам „ње поњимају” ( не разумем) – прича нам Ана на доста
течном српском језику (енглески још није положила, каже кроз смех).
– Кажем ја њој „ја сам се заљубио у тебе”. Она ништа. Онда ја пошаљем СМС поруку
Драгу, као он зна нешто руски, да ми напише како се каже „ја те волим”.
Кад ми дође порука, ја је прочитам Ани. Она поче да се смеје и каже да сам неозбиљан.
Тако смо се и растали – казује Милош.
Пошто је Ана отишла у Русију, наставили су да се друже преко интернета. Једнога дана
Милош је питао Ану да ли би пристала де је он посети. – Питала сам прво маму, а онда
тату. Тата је питао ко ми је тај и шта је он. Ја сам рекла да немам појма шта је, али да
знам да је Србин и да ми се чини да сам се заљубила у њега. ’Е, ако јеси, онда нека дође’,
казао је тата. Тако се све срећно завршило – вели Ана.
– Зове мене Милош из Русије телефоном и каже да је решио да се жени. Ја мислим да се
шали и кажем да ме не замајава јер спремам славу. На дан славе Свете Петке опет је
позвао и само честитао славу. Нисам ни знала да је тог дана он и верио Ану – прича
мајка Сунчица.
Милош је у Русији завршио курс руског језика и нада се да ће наћи неки посао.
Ана припрема докторат из међународне економије.
– А најлепше је што ће се наш случајни сусрет крунисати ускоро бебом – каже Ана
Малашевскаја, од сада Зарковић, док се спрема са Милошем и родитељима за повратак у
Русију.
– Надам се да ћу ја бити први Србин са Косова и Метохије који ће добити руско
држављанство. Не по политичкој линији, како неки сада траже, него по лепшој,
љубавној – кроз смех рече Милош.

PRESS CLIPPING
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НЕ ДОЛАЗЕ ДОК СЕ НЕ РЕШИ ПРОБЛЕМ
Пресс, Датум : 29.11.2011, Страна : 14
Проблем са странцима угрожава туризам у Бањи Ковиљачи
Туристи отказују долазак у бању због азиланата
Неће у Бању Проблем са странцима одвратио је бројне туристе од посете
„краљевској бањи“. Туристички радници стрепе да ће се негативни ефекти
осетити наредне године, јер многи гости неће поново доћи
Вишемесечни проблем с азилантима у познатом лечилишту Бањи Ковиљачи утиче и на
туризам. Према речима туристичких радника, проблем са странцима одвратио је многе
госте од посете „краљевској бањи“ и они стрепе да ће се негативни ефекти осетити тек
наредне године. Посетиоци бање кажу да се осећају непријатно због присуства
великог броја азиланата у бању.
Не излазе по мраку
- Скоро 40 година долазим у Ковиљачу, али не верујем да ћу доћи и догодине уколико
се не реши овај проблем. Смештена сам у вили „Далмација“ и све што ми треба
завршим пре мрака, а онда више не излазим напоље. Осећам се непријатно због
азиланата. И пре их је било, али не оволико и били су у Центру за азил - каже једна
старија гошћа из Београда, журно напуштајући бањски парк.
Како Пресс сазнаје, гледаоци РТС-а који су недавно у емисији „Жикина шареница“
добили наградни гратис викенд у хотелу „Ројал спа“ за сада су га пролонгирали и рекли
да не желе да дођу док се не реши ситуација са азилантима.
Овакве изјаве и одлуке гостију брину туристичке раднике.
- Присуство азиланата на почетку сезоне није утицало на посету, али и те како
јесте пред крај сезоне када је странаца већ било много. Било је ситуација да су људи
долазили у Ковиљачу и враћали се када би видели стање. Сви који се баве пружањем
туристичких услуга трпе и ово никоме не одговара осим мешетарима јер издају
некатегорисане објекте. Док ми морамо да категоришемо објекте, да имамо све, од
отирача до прекривача исте боје и по пет офингера у орману, они их смештају где
стигну. Ситуација је озбиљна и уколико се проблем са азилантима ускоро не реши,
Ковиљача ће бити мртво туристичко место - тврди Владимир Вуловић, власник
пансиона „Вуловић“.
Страх од странаца
Запослени и пословодство Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“
подржали су грађане који су због око 2.500 прекобројних азиланата протестовали
почетком месеца. Доласком избеглих лица из афричких и азијских земаља поремећен је
и нормалан живот и рад Специјалне болнице која живи од свог рада и гостију који
долазе на лечење, саопштила је тада установа.
- Присуство оволиког броја азиланата сигурно је неспојиво са развојем туризма.
Уколико држава има обавезу њиховог пријема, Ковиљача сигурно није добра локација.
Нико нема ништа против тих људи, већ против тога да се примају на овакав начин у
туристичко место какво је Ковиљача. Нисмо имали проблема са њима, два пута их је
обезбеђење одстранило из наших објеката и више нису долазили. Међутим, гости су се
1

жалили да од њих не могу да се прошетају парком, да се осећају нелагодно и
непријатно, да их је страх од азиланата који се крећу у групама. Очекујем да држава
реши ово питање - каже др Никола
Сремчевић, директор Специјалне болнице за рехабилитацију.
Директор предузећа“ Инфофин“ и власник новог хотела „Ројал спа“ Драгослав
Николић каже да присуство азиланата утиче на одлуку гостију колико ће остати, да ли
ће доћи поново.
- Дешавало се да су због ситуације са азилантима људи отказивали долазак или га
пролонгирали док се стање не промени, а многи гости су се жалили да се осећају
непријатно због њиховог присуства. Они нису због азиланата имали проблема, осим
случаја Енглескиње која је била наш гост, али су имали примедбе да то није Ковиљача
какву знају од пре и да је не препознају. Неки су рекли да неће долазити док се
ситуација не промени, а једна жена је уместо десет остала четири дана и поручила да ће
се вратити кад „они“ оду - каже Николић.
Говорећи о проблему са азилантима и градоначелник Видоје Петровић је нагласио
да због свега велику штету трпи и туризам и да људи почињу да заобилазе
Ковиљачу, а она треба да се развија као препознатљиво туристичко место.
ЖАНДАРМИ ЧУВАЈУ ДЕЦУ!
Вечерње Новости, Датум : 29.11.2011, Страна : 12
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА БАЊУ КОВИЉАЧУ УПУТИЛО ПИСМО ДРЖАВНИМ
ФУНКЦИОНЕРИМА
Ухапшене имигранте пусте после два дана. Становништво уплашено
Прошло је 15 дана од Ваше посете Бањи Ковиљачи, а у међувремену ништа што је
обећано није испуњено. Ситуација је сада, можемо слободно рећи, још и гора него
раније - поручили су, јуче, у писму министрима Расиму Љајићу, Ивици Дачићу и
премијеру Мирку Цветковићу, представници Удружења грађана за Бању
Ковиљачу.
Владимир Вуловић, један од организатора великог митинга у Бањи Ковиљачи под
називом "Ко је следећи", објаснио је да је организациони одбор тог скупа званично
регистрован као удружење грађана. Окупила их је, како каже, брига и одговорност за
место у ком живе они и њихова деца.
- Поред великог броја илегалних имиграната, којих, тврдимо, није мање него пре
бојкота, сада слику Бање Ковиљаче додатно квари присуство жандармерије. Ако сте Ви
или неки други, мислили да је то решење, претходни дани су показали да није - стоји у
писму упућеном званичницима државе.
- То што жандармерија "окупира" школско двориште наоружана пуном ратном
опремом и даље не значи безбедност за нашу децу.
Уз констатацију да деца истовремено свакодневно гледају призоре хапшења
имиграната у самом школском дворишту и на путу до куће, удружење тврди да се
имигранти који буду ухапшени, враћају после дан два, тако да сматрају да је остао
непромењен њихов број од 2.500.
- Пре неки дан су Центар за азил посетили припадници Вехабијског покрета,
нудећи помоћ у храни и лековима. Да ли то значи да ћемо имати и вехабије у Бањи
Ковиљачи - питају се у Удружењу грађана за Бању Ковиљачу.
Удружење грађана захтева хитну интервенцију државе, а ако она изостане кажу да ће
бити принуђени да радикализују протесте и организују нове бојкоте.
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Антрфиле : ЈОШ ТРАЖЕ СМЕШТАЈ
ПОСЛЕ бојкота наставе који су организовали мештани Бање Ковиљаче влада је
основала посебно тело за решавање овог проблема на чијем је челу министар рада
Расим Љајић. Он је најавио да ће једна од напуштених касарни бити претворена у нови
центар за смештај азиланата. Представници владе и секретаријата за избеглице досад су
обишли седам војних објеката, али још нису нашли одговарајући. За вишак азиланата
привремени смештај током зиме биће обезбеђен у проширеном објекту у Боговађи.
Појачане су и контроле полиције, а недавно је ухапшено 17 људи који су организовали
кријумчарење миграната. Надлежни тврде да је број захтева за азил током претходног
месеца значајно смањен.
РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР У ТОПОЛИ
Блиц – Србија, Датум : 29.11.2011, Страна : 2
ТОПОЛА - У Тополи ће сутра почети изградња рециклажног центра у коме ће
бити прерађиван комунални отпад. У оквиру центра биће хала од 1.500
квадратних метара, у којој ће бити постављене две траке за рециклажу отпада.
Како каже Милан Марковић, портпарол општине, са трака ће бити посебно издвајано
све што може да се поново користи - биомаса, стакло и пластика, а чист отпад ће се
балирати и одвозити на регионалну депонију у Лапову. Камен темељац за рециклажни
центар положиће министар за животну средину, рударство и просторно планирање
Оливер Дулић и председник општине Топола Драган Јовановић.
Они ће потом посетити станаре новоусељеног објекта за избегла, интерно
расељена и социјално угрожена лица, у чију је изградњу уложено 212.000 евра, а 80
одсто је обезбедила канцеларија Немачке за иностране послове. Министар Дулић
ће обићи и локацију где ће бити изградјена зграда за смештај Рома, чије је куће
оштетило клижиште, а чију изградњу финансира Грађевинска дирекција Србије.
ДУЛИЋ ПОЛАЖЕ ПРВИ КАМЕН
Преглед, Датум : 29.11.2011, Страна : 5
Министар за животну средину, рударство и просторно планирање Оливер Дулић
положиће данас у Тополи камен темељац за изградњу рециклажног центра. Центар ће
бити у саставу старе градске депоније, где је предвиђена изградња хале на 1.500
квадрата с две рециклажне траке за комунални отпад. Ту ће се издвајати све оно
што се може искористити - биомаса, стакло, пластика, а чист комунални отпад ће се
балирати и транспортовати на регионалну депонију у Лапову. Дулић ће овом приликом
посетити и избеглице и расељена лица у новосаграђеној стамбеној згради, коју је
недавно отворио немачки амбасадор у Београду Волфрам Мас.
Предвиђен је и облизак локације на којој ће бити подигнута зграда за ромску
популацију. Њену изградњу финансираће Република Србија из средстава намењених
отклањању последица од клизишта, а општина Топола ће обезбедити плац и комплетну
инфраструктуру.
ЛИНТА ОПАСАН ЗА НАЦИОНАЛНУ СИГУРНОСТ
Данас, Датум : 29.11.2011, Страна : 7
Председнику Коалиције српских удружења избеглица забрањен улазак у Хрватску
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Београд - Хрватске власти вратиле су крајем прошле седмице са граничног прелаза
Товарник председника Коалиције удружења избеглица Миодрага Линту под
образложењем да представља опасност за јавни поредак и националну сигурност у
Хрватској.
- Позвани смо као гости на трибину Коалиције српских странака. На граничном
прелазу смо чекали дуже од два сата, а онда ми је полицијски службеник рекао да
ми је улазак у Хрватску забрањен, јер представљам опасност за јавни поредак и
националну сигурност, а на моје питање ко је донео одлуку, он ми је рекао да је
одлука донета „са врха“, објашњава Линта за Данас.
Он додаје да „посебан скандал“ представља и чињеница да је он држављанин
Хрватске и да поседује домовницу ове земље, а као разлоге за забрану уласка Линта
види у својим ангажовањима да се протераним Србима поврате права која су им
ускраћена.
- Упутили смо дописе премијерки Хрватске Јадранки Косор, потпредседнику Владе
Хрватске Слободану Узелцу, министру унутрашњих послова Хрватске Томиславу
Карамарку и министру спољних послова Србије Вуку Јеремићу. Захтевамо објашњење
на који начин је држављанину Хрватске забрањен улазак у ову земљу, а уколико
образложење не добијемо у наредних неколико дана, о овом проблему ћемо обавестити
и Венсана Дежера и Пола Вандорена, шефа Делегације ЕУ у Србији и Хрватској,
указује Линта.
Јован Ајдуковић, председник Наше странке у Хрватској, одлуку хрватских власти да
Линти забране улазак оцењује као „посрнуће правне државе“ и „замрзавање
демократских односа две земље“.
- Бесмислено је да се људима који се на легалан и легитиман начин боре за права
избеглих и протераних Срба ограничава основно и људско право, а то је право на
слободу кретања. Чланови и представници удруга избеглица су овај пут искоришћени
за нечије личне интересе на предстојећим изборима у Хрватској, наглашава Ајдуковић
за Данас.
УБИО СЕ ЈЕДАН ОД ОПТУЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИН У ГРУБОРИМА
Политика, Датум : 29.11.2011, Страна : А4
Загреб – Један од тројице оптужених за ратни злочин почињен у Груборима код Книна
крајем августа 1995, Игор Бенета (38), мртав је већ неколико месеци – обесио се у шуми
крај Отрића, између Книна и Грачца, а како није имао никакве документе тек је сада
идентификован.
Игор Бенета био је припадник Антитерористичке јединице Лучко хрватске полиције, а
како је утврђено у истрази, учесник је ратног злочина у Груборима, када је 25. августа
1995. године у својим кућама убијено шест српских стараца који нису хтели да напусте
своје место и оду у избеглиштво. Како се наводи у оптужници, Бенета је тада у
Груборима палио куће и пуцао у жртве.
Пре неколико дана у Загребу је почело суђење оптуженој тројци за ратни злочин у
Груборима, али је Бенета још од почетка ове године, када им је одређен притвор, био у
бекству, па је за њим издата потерница. У бекству је био и његов командир Дрљо, али
када је и за њим издата потерница сам се предао полицији.
На почетку суђења Дрљо је негирао да је починио злочин у Груборима и тврдио је да је
од њега тражено да напише накнадни „намештени” извештај о збивањима у том
засеоку, што је он одбио.
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ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.11.2011, Страна : 17
БЕЛА ПАЛАНКА - Александар Живковић, председник СО Бела Паланка јуче је
потписао уговор о изградњи осам социјалних станова за избеглице.
Уговор је потписан са представницима Комесаријата за избеглице Србије, а
градњу финансира Биро за избеглице и миграцију САД. Овде у "Хотелу Ес" живи
115 особа са статусом избеглих и расељених лица.
КУЋЕ И ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Данас, Датум : 30.11.2011, Страна : 15
Рума помаже избегличке породице
Рума - Пет избегличких породица из румске општине добило је куће и грађевински
материјал. Према наводима начелника Одељења за друштвене делатности
Светислава Дамјанчука, реч је о кућама са окућницом чија је појединачна
вредност 770.000 динара.
Истовремено, за набавку грађевинског материјала обезбеђено је 110.000 динара.
Учешће Општине Рума у овом пројекту је 1,2 милиона, а УНХЦР и Комесаријата
за избеглице Републике Србије 3,7 милиона динара.
Породице које су коначно решиле свој стамбени проблем су из Никинаца, Добринаца,
Платичева и две из Руме. Важно је напоменути да ово није крај решавања избегличких
питања, следи пријава на нови конкурс који је расписао Комесаријат за избегла и
прогнана лица.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА ДА ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ
Политика, Датум : 30.11.2011, Страна : А7
Коалиција удружења избеглица позвала је јуче избегла и прогнана лица из
Хрватске да пред парламентарне изборе за Хрватски сабор изврше увид у бирачки
списак. Како је наведено у саопштењу, увид у бирачки списак може се извршити
на сајту Коалиције удружења избеглица www.коалиција.орг.рс, уношењем
презимена и матичног броја.
Особе које немају приступ интернету могу проверити да ли су на бирачком списку
у општини Вождовац, на број 011/ 24 34 985 или у општини Земун на број 063/87 22
268, од 30. новембра до 2. децембра, од 8.30 до 15.30 сати.
На подручју Србије право да гласају за српске кандидате за Хрватски сабор на 12.
мањинској листи имају особе које поседују хрватско држављанство, тј. домовницу,
српску личну карту, као и да им у рубрици националност пише Србин.
Гласање на подручју Србије биће одржано 3. и 4. децембра од седам до 19 сати у
амбасади и конзулату Хрватске у Београду и конзулату Хрватске у Суботици.
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СИЛОМ ДО ЗАВИЧАЈА
Вечерње Новости, Датум : 30.11.2011, Страна : 4
У процесу реадмисије званично враћено скоро 6.000 наших држављана, а
незванично их је и до 50.000
Држава има евиденцију само о принудно враћеним из ЕУ
У периоду од 2006. године, од када се примењује Споразум о реадмисији Србије са ЕУ,
из земаља Европске уније, депортовано је 5.748 лажних азиланата. Сви стижу
принудно, свакодневно, на Аеродром ”Никола Тесла”.
Али, ово је тек мали део свих лажних азиланата са запада. Укупан број нико не зна, али
постоје процене да се у Србију вратило чак 50.000 људи! Реч је о нашим држављанима
који су у страним земљама одбијени за азил. Једни одбију да напусте земљу, па им
одузму све и врате их принудно. Други се договоре са тамошњим властима, па се у
Србију врате у сопственој режији.
- Податке имамо само за оне који су депортовани и који су прошли кроз
Канцеларију за реадмисију на аеродрому - каже за ”Новости” Иван Гергинов,
помоћник комесара за избеглице.
- Нико ко се вратио добровољно, својим колима, аутобусом или је сам купио
авионску карту, није евидентиран на граници.
Већина ових људи нема новац, лична документа, нити где да станује. Неки одлазе
право у родни крај, а други у прихватне центре, док не добију ”папире” и бар мало се
не снађу. На располагању им је смештај у Зајечару, Белој Паланци и Шапцу. Ту остају,
по прописима, до две недеље, али у пракси и много дуже.
- Сваком ко је затражио лична документа, Комесаријат је помогао да их добије наглашава Гергинов. - Не постоји ниједно дете коме није омогућено да одмах крене у
школу. Исто важи и за здравствену заштиту.
А током 2011. године убедљиво највише лажних азиланата вратило се у Београд. Следе
Врање, Лесковац, Вршац, Смедерево, Ниш. Највише стижу из Немачке, Шведске,
Швајцарске, Данске и Белгије. Од 1.315 људи, који су стигли од јануара до октобра ове
године, чак 1.023 су Роми. Срба је 164, ту су и 42 муслимана, 34 Албанца, има и
Ашкалија, Бошњака и чак шест Југословена!
Антрфиле : НАШЛИ СТАНОВЕ ЗА 17.000 ЉУДИ
ЗА ПРОЈЕКАТ Комесаријата за избеглице којим се помаже повратницима да се
боље укључе у заједницу, Швајцарска и Лихтенштајн издвојили су 308.000
швајцарских франака. Влада Швајцарске је, током протекле две деценије,
подржала Републику Србију са 200 милиона евра, захваљујући којима је решено
стамбено питање за више од 17.000 избеглих и интерно расељених особа.
У СРБИЈИ 35.000 ГЛАСАЧА, ПРИЈАВИЛО СЕ САМО 584
Дневник, Датум : 30.11.2011, Страна : 25
ЗА ИЗБОРЕ У ХРВАТСКОЈ
ЗАГРЕБ: Према закљученом попису бирача, на изборе за Хрватски сабор 4.
децембра може изаћи 4,5 милиона бирача, од чега је око 35.000 у Србији. У
централној евиденцији Министарства управе, од регистрованих 4.504.081 бирача,
у Хрватској је регистровано 4.092.323, а у дијаспори је 411.758. Занимљиво је да по
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овогодишњем попису становништва Хрватска има 4.290.612 становника, што
значи да их је тек 200.000 више него бирача.
Хрватска је по попису 2001. имала 147.000 становника више него сада. Како је Танјугу
изјавила потпредседница Државне изборне комисије (ДИК), Александра Јозић
Илековић, у Србији пребивалиште има 34.388 бирача, а могућност да гласа у амбасади
у Београду или у генералном конзулату у Суботици искористиће само 584
грађанина с пребивалиштем у Хрватској, који су се пријавили до 19. новембра.
Њих 310 се пријавило у Суботици, а 274 у Београду. Међу њима највише ће их
гласати у Деветој изборној јединици, која обухвата Лику и северну Далмацију, а
на којој ће се, уз остале, наћи и листа Самосталне демократске српске странке.
Неколико дана пре истека рока за регистрацију, српски представници позвали су
избегле Србе који живе у Србији, а имају пребивалиште у Хрватској, да се региструју за
гласање у Србији, ако не долазе да гласају у завичају. У ДИК-у истичу да ће, осим оних
који имају пребивалиште у Србији и регистровали су се за гласање, на изборе моћи да
изађу и лица која имају потврде да ће се на дан избора затећи у Србији или они који су
неком грешком испали из бирачког пописа, али ће се њихов број знати тек на дан
избора. У Београду ће бити четири, а у Суботици два бирачка места.
Они који имају пребивалиште ван Хрватске, а означени су као припадници
националних мањина, могу осим у 12. изборној јединици за мањине, ако се тако
одлуче, гласати у 11. изборној јединици за дијаспору, саопштено је из ДИК-а.
У ДИК-у је речено да у БиХ има 263.435 бирача, а гласаће се у Сарајеву (шест
бирачких места), Мостару (шест бирачких места), Тузли (пет бирачких места) и
Бањалуци (два бирачка места).
На парламентарним изборима, 4. децембра бира се укупно 151 посланик за Сабор. Њих
140 бира се из десет територијалних јединица, три посланика бира дијаспора, а осам се
бира из реда националних мањина, од тога три српска.
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