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70.000 МОЛИ ЗА ХЛЕБ И ОГРЕВ
Вечерње Новости, Датум : 1.8.2012, Страна : 5
МИНИСТАРСТВО РАДА ПРВИ ПУТ НАПРАВИЛО ДЕТАЉНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О
СТРУКТУРИ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНИХ ПОМОЋИ
Сваки трећи припада некој од „осетљивих група“ коју чине инвалиди, избеглице,
бескућници, Роми
Готово трећина грађана који куцају на врата центара за социјални рад широм
земље, припада некој од „осетљивих група“. На списку оних који су тражили
новчану помоћ, бесплатне оброке, дрва за огрев, књиге, гардеробу, налази се скоро
70.000 имена, а убедљиву већину чине Роми. По броју захтева, одмах иза ове
„највеће националне мањине“, налазе се и особе са инвалидитетом, али и
расељени, повратници, бескућници, жртве трговине људима...
Према тек обрађеним подацима, јасно се може видети да су у овој групи „клијената“
социјалне заштите најзаступљенији они ромске националности, и њих је 69,3 одсто, а да
су међу указаним помоћима најбројнија новчана давања.
- Од центара за социјални рад је 222.482 особе у прошлој години затражило и добило
неку новчану помоћ, а чак 64.349 је било из неке од посебно осетљивих група - каже
Живорад Гајић, директор Завода за социјалну заштиту који је и спровео овај посао у
пракси.
Тако је чак 44.583 Рома током прошле године живело од државне помоћи. Њих 17.013 је
добијало накнаде редовно, а још 15.919 остварило право на једнократну помоћ јер су се
нашли у непредвиђеној животној ситуацији, па им је била неопходна донација за лекове,
сахрану, превоз до болнице, поправку крова...
Остали 11.651 добио је новац у ограниченом периоду или увећане додатке услед тешких
здравствених тегоба.
У укупном року корисника нешто мање је учешће особа са инвалидитетом и оно
обухвата 12,1 одсто случајева. Интерно расељена лица су следећа група, која
обухвата 11,9 одсто или сваког десетог корисника, а све остале угрожене групе су
заступљене мање.
У Заводу додају и да у реалном животу има сасвим сигурно још више оваквих
корисника, али због методологије која се тек уходава ови су подаци још непотпуни.
- Извесно је да у Србији има више од 159 бескућника или 1.017 избеглица који су се
обратили центрима, али нису нам сви центри одговарали довољно прецизно на
наше упитнике - кажу у Заводу.
Ту тезу потврђују и у локалним центрима за социјални рад.
- Краљево је још од 1999. године општина у којој је број расељених у односу на укупно
становништво највећи. Зато је у нашем центру ова група осетљивих корисника
убедљиво најзаступљенија - каже Светлана Станић, заменица директора краљевачког
центра за социјални рад.
- А најчешће нам се обраћају тражећи новчану помоћ, али и туђу негу и једнократна
давања.
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Антрфиле : РАНИ БРАКОВИ ПРОБЛЕМ ИСТОКА
У Неготину додају да они, у односу на остатак Србије, имају своје специфичности када
су у питању корисници услуга из центара за социјални рад.
- У нашем крају многи новац зарађују преко границе и зато у нашој структури
корисника нема оних који се посебно издвајају - каже Вукосава Делетић из неготинског
центра за социјални рад.
- Али ми смо годинама имали проблем са малолетницама које се веома рано удају. И та
је пракса данас промењена, па смо од почетка ове године имали само два таква захтева.
СПОРА ОБНОВА СРПСКИХ КУЋА
Политика, Датум : 1.8.2012, Страна : А4
Загреб – Обнова кућа Срба повратника у Хрватску иде веома споро, изјавио је јуче
председник Српског народног вијећа Милорад Пуповац на отварању Регионалне
научне конференције „Српско-хрватски односи – Решавање актуелних питања” у месту
Голубић код Обровца у северној Далмацији, јавља Тањуг.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА
Курир, Датум : 1.8.2012, Страна : 8
Општина Стари град
БЕОГРАД - Повереништво за избеглице општине Стари град упутило је позив
избеглицама и расељенима да се јаве у повереништво те општине ради
попуњавања упитника о стамбеним и другим потребама својих породица.
Све информације могу се добити у канцеларији повереништва у Македонској 42 или на
телефон 011/3221-576.
ПУПОВАЦ: СПОРА ОБНОВА СРПСКИХ КУЋА
Дневник, Датум : 1.8.2012, Страна : 21
ЗАГРЕБ: Обнова кућа Срба повратника у Хрватску иде веома споро, изјавио је јуче
председник Српског народног вијећа (СНВ) Милорад Пуповац на отварању Регионалне
научне конференције „Српско-хрватски односи - Решавање актуелних питања” у месту
Голубић код Обровца у северној Далмацији.
Изразивши незадовољство због споре обнове кућа, Пуповац је нагласио и да је,
како је рекао, поремећен однос права, морала и прописа. „Не обнављају се
комплетне куће, већ само по 35 квадрата по првом члану домаћинства, а по десет
додатних квадрата за остале чланове”, рекао је председник СНВ.
Он је истакао и да у односима Србије и Хрватске и даље постоје многобројна нерешена
питања као што су питања избеглица, несталих, положаја националних мањина,
процесуирање ратних злочина, међусобне тужби за геноцид пред Међународним судом
правде у Хагу нестала културна баштина.
По речима председника Демократског савеза Хрвата у Војводини Петра Кунтића,
„политички представници Срба у Хрватској и Хрвата у Србији данас се налазе у
сличној позицији, јер су у опозицији у парламенту, па ће самим тим теже
остварити своја права”.
Као проблеме с којима се суочавају Хрвати у Србији Кунтић је навео области
образовања и информисања. Посланик у Скупштини Србије Јанко Веселиновић који је
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један од иницјатора одржавања ове хрватско-српске научне конференције која се у том
месту одржава већ пет година, изразио је незадовољство јер у Голубићу у последњих
годину дана ниједна кућа није обновљена.
Село је скоро потпуно уништено за време и након „Олује” у августу 1995. године, а
мештани су почели да се значајније враћају током протекле деценије.
Ипак, у селу сада живи стотинак од предратних преко 500 становника.Скуп су
организовали Центар за историју, демократију и помирење из Новог Сада и Удружење
за историју, сарадњу и помирење из Голубића.
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ГРАЂЕВИНСКИ ПАКЕТИ ЗА 11 ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 2.8.2012, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА У ПЛАНДИШТУ
ПЛАНДИШТЕ: У општини Пландиште и нова локална власт наставља праксу
претходне у пружању помоћи избегличким и расељеним породицама да реше
проблеме довршетка и изградње својих кућа. Тако је нови председник општине
Милан Селаковић потписао уговор о додели грађевинских пакета за 11 избегличких
породица.
Реч је о додели грађевинског материјала у оквиру пројекта „Помоћ Комесаријату
за избеглице Републике Србије намењене избеглицама кроз пружање подршке
локалним акционим плановима“ које финансира УНХЦР, а спроводи Комесаријат
по уговору из децембра прошле године.
Селаковић је рекао да је циљ пројекта пружање помоћи избеглицама које поседују
плац и почели су изградњу, имају недовршени стамбени објекат или је потребна
санација објекта ради побољшања услова за становање.
Вредност пројекта је 2,2 милиона динара, од чега је Комесаријат дао два, а
општина 110 хиљада динара. Вредност грађевинског материјала креће се од 100 до
370 хиљада динара, што зависи од исказаних предрачуна. Овом приликом речено
је да је у оквиру пројекта купљено седам кућа са окућницом у вредности од 4,9
милона динара, уз то породице су добиле грађевински пакет у вредности од 80
хиљада динара.
Председник је истакао и да је до сада са Комесаријатом за 20 избегличких
породица додељено исто толико доходовних пакета у вредности од три милиона
динара.
Најавио је два нова конкурса за помоћ породицама које до сада нису учетвовале у овом
пројекту. Грађевинске пакете добиле су породице Анкице Кајтез из Купиника, Богдана
Шолаје и Душана Вучковића из Милетићева, Милана Царевића, Милана Врцеља и
Слободана Јевтића из Пландишта, Милета Торбука, Анке Јоветић и Миленка Лужајића
из Старог Леца, Невенке Божанић из Маргите и Вукашина Љуштине из Банатског
Соколца.
ФИЛАНТРОПИЈА У ДОБА КРИЗЕ
Време, Датум : 2.8.2012, Страна : 36
ИНТЕРВЈУ – АНА КОЕСХАЛЛ, ДИРЕКТОРКА ФОНДАЦИЈЕ »АНА И ВЛАДЕ
ДИВАЦ«
"Ми себе видимо само као једну везу између људи који желе да донирају своје време,
стручност и финансијска средства са онима којима су подршка и помоћ потребне – да
све дође на право место"
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Током пет година од оснивања, Фондација "Ана и Владе Дивац" је кроз своје
акције прикупила више од 15 милиона долара. Средства су усмерена у хуманитарну
помоћ и образовне програме у Србији, али и у низу других земаља: Црној Гори, Босни
и Херцеговини, САД, Индонезији, Етиопији и Кини. За "Време успеха" Ана Коесхалл,
директорка Фондације "Ана и Владе Дивац", говори о мисији и најуспешнијим
пројектима Фондације, али и о будућим акцијама усмереним на најугроженије слојеве
становништва.
"ВРЕМЕ": Фондација се бави великим бројем хуманитарних акција, које покривају
огроман распон друштвених проблема. Ипак, чини се да је помоћ избеглим и
расељеним лицима на првом месту (пројекти РАИСЕ, "Можеш и ти"). Према
финансијским извештајима, у пројекат "Можеш и ти" уложено је убедљиво највише
средстава. Можете ли рећи нешто више о овој помоћи? Зашто баш избегла и расељена
лица?
АНА КОЕСХАЛЛ: Када се господин Дивац пензионисао и вратио са својом породицом
у Србију, мислили су да је избегличко питање завршено и да после 20 година сви ти
људи имају своје домове. Врло су се изненадили кад су сазнали да у Србији још увек
постоје колективни центри где у једној просторији живи више генерација. Ана и Владе
су провели неколико дана у колективном центру у Ковину, и тада су одлучили су
помажу избеглим и расељеним лицима све док се не затворе сви колективни центри у
Србији.
Избегла и расељена лица која живе у колективним центрима представљају категорију
људи без основних прихода за нормалан живот. Мисија Фондације "Ана и Владе
Дивац" је да помогне овим људима да остваре своје право на дом, стекну
финансијску сигурност и поново живе пристојан и достојанствен живот који
заслужују. Фондација је избеглим и расељеним лицима ово омогућила између
осталог и поменутим пројектима. У оквиру кампање "Можеш и ти" започет је
пројекат социјалног становања у заштићеним условима, који има за циљ да
избегла и интерно расељена лица из колективних центара добију свој кров над
главом. Део прикупљеног материјала и новчаних донација из ове акције издвојен
је за изградњу објеката на територији Београда, док је други део намењен за
снабдевање грађевинским материјалом породица и појединаца који су купили
плац и започели изградњу кућа, али имају финансијске потешкоће да их доврше.
Осим обезбеђивања трајних стамбених решења доделом сеоских домаћинстава,
грађевинског материјала или кроз социјална становања, неопходно је осигурати и
економску одрживост ових породица. Подршка бројних партнера допринела је да кроз
пројекат РАИСЕ обезбедимо средства да ови људи започну и своје доходовне
активности и лакше се уклопе у нову средину.
Друга група особа на које Фондација обраћа велику пажњу су млади људи, преко
акција попут "Моје вредности", или МТВ Б ГООД. По мишљењу Фондације, који су
највећи проблеми младих у Србији, и на који начин им Фондација помаже?
На основу искуства које смо стекли током ових пројеката и пратећи рад младих и
талентованих људи, можемо рећи да су они и те како спремни да активно учествују у
друштву, само им је потребно дати јасан оквир и подршку. Осим образовања и
запошљавања, које су навели као најважније за њих, млади људи у Србији су посебно
издвојили проблеме здравља, безбедности, ризичног понашања, насиља и
нетолеранције. Култура и креативно провођење слободног времена такође су теме које
интересују младе људе у нашој држави, као и заштита животне средине, волонтеризам,
активизам и мобилност.
Основа на којој смо градили кампању "Стварно важно" и јесте била комуникација са
младима кроз покретање најшире друштвене акције усмерене у промовисање
позитивних људских вредности. У пројекат "Стварно важно", укључило се више од
60.000 младих који су били у прилици да се едукују и мотивишу, те да кроз друштвене
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мреже учествују у социјално релевантним активностима које промовишу позитивне
промене у Србији и шире. Они су креирали конкретне пројекте које решавају битне
ствари у њиховој локалној заједници, а Фондација им сада помаже да прикупе средства
за њихову реализацију.
Списак донатора, спонзора и партнера Фондације "Дивац" заиста је импресиван – почев
од најуспешнијих привредних и финансијских институција, па до УСАИД-а и Владе
Србије. Можете ли мало више да кажете о том "путу" ка долажењу до овако
респектабилних партнера: колико их је било на почецима Фондације, како се та мрежа
ширила, и шта су то партнери препознавали у раду Фондације па пожелели да се у те
акције укључе?
Од свог оснивања, Фондација се бави подстицањем индивидуалне и корпоративне
филантропије. У ових пет година увек смо се трудили да спроводимо конкретне
пројекте са мерљивим резултатима и да будемо транспарентни. Срећни смо што
појединци, компаније и институције препознају наш рад и верују да средства и време
које донирају иду на право место, у правцу решавања конкретних социјалних и
друштвених проблема. Од самог оснивања Фондације донели смо одлуку да свака
индивидуална донација 100 одсто иде у пројекте које реализујемо и то знатно
доприноси кредибилитету наше организације.
Филантропија у Србији има дугу и богату традицију, али је у годинама економске кризе
неопходно подстицати и неговати њене ресурсе. Наша је жеља, и до сада смо у томе
успевали, да у наше активности укључимо што већи број људи из дијаспоре. Подршка
наших људи који живе у иностранству је заиста значајна и њихов интерес за добробит
људи у Србији је велики, уколико имају поверења да ће њихов новац стићи у праве
руке. До сада, преко 300.000 појединаца из целог света, донатора и компанија,
учествовало је у акцијама Фондације "Ана и Владе Дивац". Ми себе видимо само
као једну везу између људи који желе да донирају своје време, стручност и финансијска
средства са онима којима су подршка и помоћ потребне – да све дође на право место и
да буду укључени у тај процес уколико желе.
Како бирате подручја деловања Фондације – на основу чега одређујете приоритете у
пружању помоћи?
Када је реч о раду са избеглима и расељенима, постоје јасни критеријуми
утврђени са партнерима, УНХЦР, Комесаријат за избеглице Републике Србије и
комисије која одлучује о одабиру породица које ће бити подржане. Фондација има
свој стратешки план који јасно дефинише наше стратешке приоритете и циљне
групе. То су и даље избегли и расељени, затим деца и млади, самохрани родитељи,
којима ћемо у будућности посветити више пажње. Нарочит акценат стављамо на
развој филантропије и укључивање што већег броја партнера у унапређење живота
људи у Србији.
Осим оних којима Фондација помаже, можете ли рећи где су још рад и активности
Фондације потребни – који су то горући проблеми у Србији, а у којима Фондација може
да допринесе?
У протеклих неколико година препознали смо проблем самохраних родитеља, као један
од горућих социјалних проблема. Наиме, у Србији постоји велики број самохраних
родитеља који нису у прилици да својој деци обезбеде елементарне услове за живот и
одрастање. Велики број њих нам се обраћа и ми смо одлучили да започнемо програм
који би пружао подршку најугроженијим самохраним родитељима. Тренутно смо у
процесу испитивања потреба и искрено се надамо да ћемо ускоро наћи партнере, који
би нам се придружили и подржали нас у решавању овог битног социјалног проблема.
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СРБИ НА МЕТИ
Вечерње Новости, Датум : 3.8.2012, Страна : 13
Напад на српске повратнике у Метохији
У ноћи између среде и четвртка група Албанаца напала је повртаничко село
Грабац у Метохији. По речима Радоње Магића, представника овог повратничког села
са десетак домаћинстава, у нападу је лакше повређен Радош Магић (66) док су
нападачи каменицама поразбијали помоћне објекте на неколико домаћинстава.
- Напад се догодио јутрос око пола два када су непознате особе почеле да каменују
неколико помоћних објеката. Том приликом једна каменица је разбила прозор на кући
Радоша Магића и погодила га у кревету - објашњава представник овог српског села у
коме је до 1999. године живело око двеста Срба. Иако је случај пријављен косовској
полицији нападачи још нису откривени.
- Радош Магић који у својој кући живи са супругом, тешко је претучен пре две
године у својој њиви, а пре око месец дана Албанци су му украли циркулар за
сечење дрва, једино што је од машина поседовао - објашњава Миливоје Рибаћ,
координатор српске општине Клина на чијем се подручју налази село Грабац,
напомињући да је у општини Клина до 1999. године живело око 7.000 Срба док сада
на подручју шеснаест села живи свега 35 повртаника.
НАПАД НА КУЋУ СРБИНА У КЛИНИ
Информер, Датум : 3.8.2012, Страна : 8
Косово
Непознате особе током ноћи каменовале су кућу Срба повратника у Клини, а према
речима власника Радоша и Радомирке Магић, током напада чули су се и пуцњи.Радошу
Магићу је у нападу повређена нога, а исти човек је 2009. године тешко претучен у
пољу.
Портпарол Косовске полиције за регион Пећи, Џеват Ибра, изјавио је за агенцију
Бета да су остали мештани полицији рекли да се нису чули пуцњи, али је казао да
су полицајци повређеног пребацили у болницу.
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СРБИ ЧЕКАЈУ ПРАВДУ, ХРВАТИ СЛАВЕ ЗЛОЧИН
Информер, Датум : 4.8.2012, Страна : 6
Годишњица „Олује“ Етничко чишћење крајине без казне
Данас се навршава 17 година од почетка хрватске војне акције „Олуја“, у којој је са
подручја тадашње Републике Српске Крајине протерано више од 220.000 Срба, а
око 2.000 погинуло и нестало. Међутим, државни врх Хрватске ту акцију и даље
слави као ослободилачку, иако је пред Хашким судом у првостепеној пресуди
означена као удружени злочиначки подухват!
Хашки трибунал је у априлу прошле године у првостепеној пресуди Анти Готовини
утврдио да је „Олуја“ била удружени злочиначки подухват на челу с председником
Фрањом Туђманом, смишљен да протера српско становништво из Крајине. У том
процесу, Готовина је првостепено осуђен на 24, а полицијски генерал Младен Маркач на
18 година затвора.
Свечаност у Книну
Упркос томе, хрватске власти ће и ове године у Книну свечано обележити
годишњицу „Олује“ 5. августа, који се у тој држави слави као Дан победе и
домовинске захвалности. Како је Информеру потврђено у Влади Хрватске,
прослави у Книну присуствоваће премијер Зоран Милановић и председник Иво
Јосиповић.
Иначе, реч је о прослави у којој се годинама уназад велича, наводно, ослободилачка
акција, а ниједном речју не спомињу протерани Срби и српске жртве.
Миодраг Линта, посланик у Скупштини Србије и председник Коалиције удружења
избеглица, сматра да Хрватска не би требало да слави „Олују“ као државни
празник.
- „Олуја“ је трагедија за српски народ и једна држава не би требало да слави
трагедију друге државе. Не мислимо да је то била операција успостављања
хрватског суверенитета, већ удружени злочиначки подухват са циљем трајног
етничког чишћења, што је потврдила и првостепена пресуда Хашког суда. О томе
најбоље говоре подаци о 220.000 прогнаних Срба, 2.000 несталих, 24.000 срушених
кућа и 13.000 уништених помоћних објеката. Треба напоменути да је у операцијама
после „Олује“ прогнано још 125.000 Срба, а 2.000 је нестало - каже Линта.
Он такође подсећа да су Срби у Хрватској и данас грађани другог реда.
- Низом закона у Хрватској спречен је повратак Срба, а они су потпуно дискриминисани.
Од нове владе Србије тражићемо да по овом питању води политику чистих рачуна, а не,
као претходна, политику гурања проблема под тепих и политику лажних помирења каже Линта.
Праведна пресуда
Директор центра „Веритас“ Саво Штрбац каже да је уверен у то да ће и другостепена
пресуда Хашког суда у вези са „Олујом“ бити у складу са првостепеном.
- На пресуду нема шта да се дода. „Олуја“ је удружени злочиначки подухват са
циљем трајног и присилног протеривања из Крајине. Од нових власти у Србији
очекујем да се оптужба против Хрватске за геноцид не повлачи, јер тако не може
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доћи до истинског помирења. Једини начин да до помирења дође јесте да суд
пресуди, каква год пресуда била - каже Штрбац.
Акција „Олуја“ почела је 4. августа 1995. офанзивом хрватске војске, полиције и
Хрватског вијећа обране на подручја Баније, Лике, Кордуна и северне Далмације.
Антрфиле : Црна статистика
-

138.500 припадника хрватске војске, МУП и Хрватског вијећа обране учествовало
је у акцији
31.000 војника у РСК супротставило се хрватској агресији
1.205 српских цивила је убијено и нестало, међу њима 522 жене и 12 деце

Милорад Пуповац Српско народно веће
Хрватска је имала право на контролу граница и суверенитета, али није на прогон
цивила и чињење ратних злочина. То је била акција у којој су разорени читава
насеља, подручја и градови. Срби су остали без огромног дела свог становништва, а
део хрватске територије потпуно је испражњен од српске популације.
ПРЕДСЕДНИК ОБЕЋАО ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Информер, Датум : 4.8.2012, Страна : 7
Прогнаници код Николића
Председник Србије Томислав Николић разговарао је јуче с представницима
неколико удружења избеглих и расељених особа која делују у Србији и казао да ће с
њима радити на постизању споразума са Хрватском и Босном и Херцеговином у
вези са решавањем проблема везаних за њихова имовинска и стечена права.
Представници удружења избеглица истакли су да су охрабрени решеношћу председника
да се избеглим и расељеним лицима помогне у решавању њихових проблема, што се
најбоље види по томе што их је примио после првог захтева, док је за време мандата
претходног председника Републике послато 11 дописа који су остали без одговора.
„УБИЛИ СУ МИ СИНЧИЋА, А МЕНЕ УНАКАЗИЛИ“
Ало!, Датум : 4.8.2012, Страна : 4
ЗЛОЧИНАЧКА АКЦИЈА ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ ПРОГНАЛА ЈЕ ПРЕКО 250.000 СРБА И
УБИЛА НА СТОТИНЕ ЦИВИЛА
„У гранатирању су ми страдали шестогодишњи син, мајка и сестра. Све се десило у
трену. Авиони, гранате, дим... Повређена су ми оба ока, лице унакажено. Кућа спаљена.
Изгубио сам све. Много година је прошло, али не осећам се ништа боље. Једну ствар сам
схватио - бол није пролазан!“, прича за „Ало!“ Душан Дрча из Лике, сведок страдања
цивила на Петровачкој цести 7. августа 1995, када су хрватски авиони бомбардовали
колону српских избеглица. А то је само један од стравичних догађаја у операцији
„Олуја“, која је на овај дан, пре тачно 17 година, почела и за неколико дана довела до
егзодуса више од 250.000 Срба из Хрватске.
Петог августа сам покупио све што сам могао, стрпао у камион и кренуо са супругом,
сином (6), ћерком (9), мајком и сестром. Отац није желео да иде. Није било шансе
убедити га. Колона се полако кретала. Међутим, није било већих проблема. Онда, 7.
августа, око поднева, колону су почели да надлећу авиони и кренуло је бомбардовање.
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Дошло је до експлозије. Ја сам задобио повреде по целом телу, а син, мајка и сестра се
нису извукли. Сахранила их је супруга два дана након тога.
Знао сам да су мртви и пре него што су ми рекли - мирно и храбро, покушавајући да
угуши сузе, прича Душан, који сада живи у Апатину. У овом нападу, хрватски авиони
„миг-21“ су убили четворо деце, једну девојку (20) и четири старије особе, док је 50
цивила, међу којима највише деце, задобило тешке повреде, а сведоци се и данас сећају
угљенисаних лешева, крви, ватре и остатака камиона и трактора.
Све је почело 4. августа 1995, око четири часа ујутро, војном акцијом која је за циљ
имала чишћење територије централне Хрватске од српских снага и цивила који су ту
деценијама живели.
Операција је званично трајала четири дана и завршила се падом Републике Српске
Крајине (РСК). Босиљка Ђаковић из Петриње, града на подручју хрватске регије Банија,
која данас живи у Београду, тог кобног дана изгубила је супруга Станка и остала сама с
њихово двоје деце.
Било је рано јутро када су нас пробудиле гранате. Данима се причало да Хрватска
припрема 100.000 војника за напад, међутим, то вече се није разликовало од осталих.
Супруг, који је као возач камиона био у резервном саставу и тек с времена на време
долазио кући, то вече је био са мном и синовима, који су тада имали две године и десет
година. Није веровао да је могућ овакав сценарио.
Вече пре бомбардовања питала сам га где да бежимо, а он ми је рекао: „Шта да бежите?!
Уколико крене гранатирање, идите код комшије у подрум“, и то је било све. Није
веровао да ће војска ући у Петрињу.
Мислио је да „плави шлемови“, односно војници УН, то неће дозволити - прича
Босиљка. Ипак, неколико дана касније сазнала је да је Станко мртав, да заједно с једним
пријатељем није успео да се повуче на резервни положај. Остаци његовог измученог
тела пронађени су тек 2009. године.
Само сам се молила: „Боже, само кости да му нађем“ и пре три године ексхумирали су
га. У папирима код „узрока смрти“ је једноставно стајало: „Рат.“ Тек накнадно, након
више захтева, добила сам комплетан извештај. Писало је да су поред рупе од метка на
глави, нашли и преломе лопатице, вилице, руку и ногу, што ми указује да мој муж није
само убијен. Нису га тукли после смрти, над њим је извршен злочин - закључује
Босиљка.
Међународни кривични трибунал је операцију „Олуја“ окарактерисао као удружени
злочиначки подухват, с циљем трајног и присилног протеривања највећег дела Срба с
простора бивше РСК, док је у Хрватској крвави 5. август државни празник, слављен као
Дан победе и домовинске захвалности.
Антрфиле : УБИО СЕ НА ГРАНИЦИ СА СРБИЈОМ
И Весна К. (83) из Лике са сузама у очима сећа се тих летњих дана 1995. године. Каже да
не прође дан када се не сети ужаса који су претрпели она и њена сестра у колони на путу
ка Србији.
И данас се питам шта би се с нама десило да се човек из колоне испред нас није убио
због тога што на граници нису хтели да нас онако гладне и очајне пусте у Србију. Када
је одјекнуо пуцањ, свима нам се крв у жилама следила. У општој пометњи, запањени
српски полицајци су, видевши тај чин, само подигли рампу и пустили несрећни народ
преко границе - каже наша саговорница додајући да се и данас пита ко је био човек који
је својим животом платио улазак избеглица у Србију.
Хронологија дешавања
4. август - Хрватске снаге пробиле су прве линије одбране Срба на 30 тактичких
смерова у бјеловарском, загребачком, карловачком, госпићком и сплитском подручју.
Заузет Свети Рок.
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5. август - Гранатирање Книна сматра се смишљеним терором који је требало да
поспеши одлазак преосталих Срба. „Улични чистачи“ су потом уклањали све трагове
убијања, а онда доводили камере да сниме тријумфални улазак хрватских снага у Книн.
6. август - Прва хрватска бригада је пробила у територију око града Слуња (северно од
Плитвица) и напредовала до границе са БиХ, где су се састали са снагама Армије
Републике БиХ на западу Босне.
7. август - Пала су и последња српска упоришта. У 18 сати хрватски министар одбране
Гојко Шушак је објавио да је акција „Олуја“ завршена.
Крвави „домовински рат“
Време: 4. август - 7. август 1995.
Резултат: Победа Хрватске и БиХ, нестанак Републике Српске Крајине, нестанак
Аутономне покрајине западне Босне, крај рата у Хрватској
Заповедници: Србија: Миле Мркшић, Фикрет Абдић; Хрватска: Звонимир Червенко,
Анте Готовина, Атиф Дудаковић
Јачина: Србија: 27.000 војника, 200 тенкова, 350 артиљеријског оружја; Хрватска:
138.500 војника, 350 тенкова, 800 артиљеријског оружја, 30 авиона и хеликоптера
Губици: Србија: 500-700 војника и 500-677 убијених цивила, 2.500 рањених, 5.000
заробљених, 90.000 избеглица (хрватски извори), 742 убијених војника, најмање
1.196 убијених цивила, 200.000-250.000 избеглица (српски извори); Хрватска: 174
погинулих војника, 1.430 рањених
НЕСТАЛИ И ИМОВИНА ПРВА БРИГА
Вечерње Новости, Датум : 4.8.2012, Страна : 4
ПРЕДСЕДНИК НИКОЛИЋ ЈУЧЕ СА УДРУЖЕЊИМА ИЗБЕГЛИЦА
У САРАДЊИ са избегличким организацијама радићу на постизању споразума са
Хрватском и Босном и Херцеговином у вези са решавањем проблема везаних за
имовинска и стечена права избеглих - најавио је јуче председник Србије Томислав
Николић.
У разговару са представницима неколико удружења избеглих и расељених, која делују у
Србији, Николић са заложио и за решавање проблема несталих лица којих у Хрватској
има 2.000, у БиХ 10.000, а у јужној српској покрајини 900.
Председник је указао да се у претходном периоду државне власти нису озбиљно
потрудиле да реше кључне проблеме са којима се избегле и расељене особе
суочавају.
ПРАВДА ЈОШ ДАЛЕКО
Вечерње Новости, Датум : 4.8.2012, Страна : 9
ДАНАС ЈЕ СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА СРПСКОГ НАРОДА У
ХРВАТСКОЈ, У ВОЈНОЈ ОПЕРАЦИЈИ ”ОЛУЈА”
Повратак миноран. Удружења прогнаника траже задовољење правде
Раскућени српски народ, прогнан из Хрватске у лето 1995. године, у највећем егзодусу у
протеклом веку још вапи за правдом. После 17 година од почетка војне операције
”Олуја”, отета огњишта су још пуста. За несталим жртвама и даље се трага. Повратак
Срба је миноран, враћају се углавном старци.
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Језик бројки је потресан: 340.000 људи је прогнано у овом егзодусу. Убијено је 2.500
људи. Још се трага за више од хиљаду страдалих. Вековна српска огњишта етнички су
потпуно очишћена. У евиденцији београдског удружења несталих ”Веритас” налазе се
имена 1.922 погинулих и несталих Срба из акције ”Олуја” и после ње, од чега су око
половине били старији од 60 година.
Међу жртвама је 546 жена и 19 лица до 18 година старости, истичу у ”Веритасу”.
Комесаријат за избеглице Владе Србије располаже подацима да од око 50.000 људи
који су остварили повратнички статус, само 17 одсто њих се и фактички вратило, а
многи, након неуспешних покушаја да организују живот у местима одакле су
избегли, поново се враћају у Србију.
”Олуја” је почела у зору 4. августа 1995. године, аминована је са највећег државног врха
Хрватске, на Брионима, пет дана раније. И то на предлог тадашњег команданта сектора
”Југ”, генерала Анте Готовине (осуђен у Хагу за ратне злочине почињене у војној акцији
”Олуја”). На том састанку, у Титовој вили, на коме је донета одлука о акцији, Фрањо
Туђман је јасно дефинисао циљ хрватске војне операције да ”треба нанети такве ударе
Србима да практично нестану са ових (хрватских) простора”. На делу је био злочиначки
удружени подухват, чији је циљ присилно и трајно уклањање српског становништва и
насељавање тог подручја Хрватима.
Представницима изгнаничких удружења и завичајних клубова остало је болно сећање.
Утеха у окупљању, уз упаљене свеће у храмовима вере, данас, као и претходних година,
није и задовољење правде.
- Тражимо од Хрватске, која тежи да буде чланица ЕУ, да нам врати одузета права сагласни су у саопштењима.
Удружења захтевају да хрватска успостави исте стандарде у суђењима за ратне
злочине и другим кривичним делима у ратном периоду, прекине са злоупотребом
спискова и потерница у циљу застрашивања протераних Срба и заврши процес
ексхумација и идентификација посмртних остатака Срба из свих појединачних и
заједничких гробница.
Наводе и то да је Србија једна од пет земаља у свету са дуготрајном избегличком
кризом, а главни разлог за то је неспремност хрватске државе да на успешан начин реши
проблеме везане за имовину и друга права својих држављана српске националности. И
оних који у Србији живе као избеглице.
Антрфиле : НИКОЛИЋ: РЕШАВАЋЕМО ПРОБЛЕМЕ
ПРЕДСЕДНИК Србије Томислав Николић разговарао је јуче са представницима
неколико удружења избеглих и расељених. Обећао је да ће заједно радити на постизању
споразума са Хрватском и БиХ о решавању проблема, пре свега везаних за имовинска и
стечајна права, али и питање несталих.
Николић је казао да се државне власти у претходном периоду нису озбиљно потрудиле
да реше кључне проблеме са којима се избегла и расељена лица суочавају - наведено је у
саопштењу прес службе председника Србије.
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СРБА
- Хрватска и даље избегава да саопшти податке са последњег пописа становништва казао је у Бањалуци Саво Штрбац, шеф документационо-информативног центра
”Веритас”.
- А јасно је да то избегава, јер су подаци о тренутном броју Срба поражавајући, и не
прелазе три одсто од укупног броја становништва. Овим срамним податком
обистинила се изјава некадашњег председника Туђмана који је најавио да ће Срби
у Хрватској бити сведени управо на тај проценат.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА И ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум : 4.8.2012, Страна : А14
Житорађа – Међународна организација за помоћ у пословању, Енеца, уложиће
31.000 евра у 10 пројеката покретања самосталног бизниса избеглих и расељених
особа настањених у општини Житорађа, речено је јуче у тој општини. Циљ пројекта
је економско оснаживање и интеграција избеглица и расељених, рекли су за агенцију
Бета у локалној самоуправи у Житорађи где је уточиште нашло око 1.000 избеглих из
бивших југословенских република и расељених са Косова.
На основу уговора који је општина потписала са представницима Енеце учесници
пројекта добиће по 2.000 евра у опреми и средствима потребним за опремање
самосталних радионица и трговинских радњи. Један од услова за добијање новца
јесте да су пројекти економски исплативи и развојни у периоду од најмање две године.
Поред Житорађе, пројекат се спроводи и у општинама Блаце, Куршумлија,
Сокобања, Владичин Хан и Зајечар.
ПАКЕТИ ХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 4.8.2012, Страна : 8
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Материјално најугороженијим избеглицама и интерно расељеним људима у
Сремским Карловцима биће додељени пакети хране, а да би остварили право на тај
вид хуманитарне помоћи, они треба до 15. августа да поднесу захтев поверенику за
избеглице у карловачкој општини, канцеларија број 4. Обрасце пријаве кандидати
могу да преузму на портирници општине или код повереника за избеглице.
Право на помоћ у храни имају избеглице, односно они који су имали статус
избеглице и они који су регистровани као интерно расељена лица са боравиштем
или пребивалиштем у Карловцима. Услов је и да им месечни приход домаћинства
није већи од двоструког износа новчане социјалне помоћи за јун, као и то да нису
повратници из миграција у треће земље. За додатне информације треба позвати број
телефона 021/685-3075.
МАРКОВИЋ: ЗАБРАНИТИ ХРВАТИМА УЛАЗАК У ЕУ!
Ало!, Датум : 5.8.2012, Страна : 5
ХРВАТСКА НЕ МАРИ ЗА ЖРТВЕ „ОЛУЈЕ“ И „БЉЕСКА“
Ни после 17 година, у јавном сећању у Хрватској нема простора за страдања у акцијама
„Бљесак“ и „Олуја“, током којих је из Хрватске избегло око 250.000 припадника
староседелачког српског народа, а у том збегу многи су страдали, наводи се у „Изјави
сећања“ Српског народног већа коју је потписао Милорад Пуповац. Како преноси
„индеx.хр“, општинска, градска и жупанијска већа Срба у Хрватској одржавају скупове
сећања поводом 17 година од акција „Бљесак“ и „Олуја“ и одласка огромног броја Срба
с подручја која је вековима настањивао.
„Требало је да прође неколико година да се од стране тадашњих власти омогући
значајнији повратак избеглих Срба, а и то без потребне физичке, правне и социјалне
сигурности“, наводи се у изјави. Уз подсећање да су многи повратници били нападани,
неки и убијени, а њихова имовина пљачкана и уништавана, Српско народно веће истиче
да околности имају за последицу да је и данас у избегличком статусу око 60.000
избеглих Срба.
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Такође је требало да прођу године да би се почело са кажњавањем оних који су
починили злочине, али је већина злочина до данас остала некажњена. Драган
Марковић Палма, лидер Јединствене Србије, изјавио је јуче да та странка сматра
да Европска унија треба да забрани Хрватској да слави акцију „Олуја“ јер се ради
о највећем геноциду после Другог светског рата и да због тога такође треба да им
забрани улазак у ЕУ. Он је рекао да у ЕУ постоје двоструки аршини када је реч о
прикључењу Унији и да једна правила важе за Србију, а друга за Хрватску. Марковић је
истовремено подржао иницијативу избегличких удружења да се у Србији подигне
споменик поводом „Олује“ и да сваки европски државник треба да, када дође у Београд,
обиђе тај споменик и да представници Србије кажу да је Србија доживела и геноцид и
етничко чишћење.
Шеф посланичке групе Демократске странке (ДС) Драгољуб Мићуновић изјавио је
поводом 17. годишњице акције хрватске војске „Олуја“ да је за мир и правду у
региону потребно да обични људи могу да се врате својим кућама, напомињући да
то значи враћање на почетно стање и поверење.
У свим великим ратовима највише страдају обични људи и најтеже се они опорављају. У
Хрватској, а да не причамо о Косову, многи људи не могу да се врате својим кућама рекао је Мићуновић новинарима у парламенту.
ИЗБЕГЛИЦЕ ОСУЂУЈУ ЏАКУЛУ
Пресс, 6.8.2012, Страна : 5
Спорно Представник Срба присуствовао обележавању акције „Олуја“
ЗАГРЕБ - Председник невладине организације Српски демократски форум Вељко
Џакула присуствовао је јуче обележавању 17. годишњице акције „Олуја“ у Книну.
То је први пут да је тој прослави присуствовао неко од званичника српске
националне мањине у Хрватској.
На питање да ли својим доласком на прославу признаје легитимитет „Олује“, Џакула је
казао да не треба заборавити да је било жртава и међу Србима у Хрватској и да ће
„легитимитет бити већи и важнији“ кад се и те жртве буду поштовале, пренела је
агенција Хина.
С друге стране, Коалиција удружења избеглица из Хрватске критиковала је Џакулу и
оценила да је признао легитимитет те војне операције.
То представља увреду за све протеране, погинуле и нестале Србе - пише у саопштењу
које је потписао председник Коалиције Миодраг Линта.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА ЗА 40 СТАНОВА
Пресс, Датум : 6.8.2012, Страна : 17
ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ - ИЗГРАДЊА ДВЕ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА ЛИЦА
У Великом Мокром Лугу увелико трају радови на изградњи две зграде са 40 станова
намењених избеглим и интерно расељеним лицима, а данас ће бити објављена и
прелиминарна ранг-листа
Породице које нису успеле на претходном конкурсу, као и све остале које су
смештене у преостала три колективна центра у Београду, имале су прилику да се
јаве на овај конкурс и тако најзад реше своје стамбено питање и окончају
избеглички стаж.
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Према речима председника Комисије градоначелника за стамбена питања Зорана
Костића, на локацији у Великом Мокром Лугу, између улица Владимира Ћоровића,
Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове, у току је изградња две зграде са по
двадесет станова, коју финансира Европска унија.
- Станови су од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере, једнособни,
двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним потребама прецизирао је Костић.
Према његовим речима, на конкурс се пријавило сто породица, а оне које су на
претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле услове, али су остале
испод црте, за овај нису морале поново да достављају документацију. Требало је да уз
пријаву имају доказе за оно што се у међувремену променило`
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Среда 08.08.2012. год.

(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПРЕКОПАВАЊА КОСТИЈУ И ПАРАСТОСА МИ ЈЕ ПРЕКО ГЛАВЕ
Политика, Датум : 7.8.2012, Страна : А1
ИНТЕРВЈУ: Вељко Џакула, лидер Српског демократског форума
Позив председника Јосиповића, који промовише потпуно нову политику према Србима
у Хрватској, нисам могао одбити. Да ли је то помирљиво или издајнички, нека покаже
време
– Због неспремности за појаву српског представника у Книну, председник
Хрватске Иво Јосиповић је искључио и најмању могућност инцидента који би
упропастио његову искрену жељу да се односи између Срба и Хрвата стварно и
опипљиво поправе – каже лидер Српског демократског форума Вељко Џакула, у
интервјуу за „Политику”.
Џакулин долазак у Книн, на обележавање годишњице „Олује”, изазвао је праву
политичку олују, како у Хрватској, међу тамошњим Србима, тако и међу избеглицама
из Хрватске и њиховим удружењима у Србији.
Ваш боравак у Книну пратиле су велике мере обезбеђења. Да ли сте тога дана били
најчуванија особа у Хрватској?
Подршка политици председника Иве Јосиповића стварном поправљању односа између
Срба и Хрвата била је неопходна и ја сам му је дао, као што су Срби у највећој мери
дали своје гласове њему као председнику и Кукурику коалицији. У Книну сам био у
друштву председника и премијера Хрватске, чланова Сабора и војног врха. Зато не
верујем да су чували само мене.
Да ли сте, уочи Вашег одласка у Книн, на обележавање годишњице „Олује”, били
свесни бурних реакција и критика, како међу Србима у Хрватској, тако и међу Србима у
Србији?
Био сам свестан да ће мој одлазак у Книн довести до бурних реакција са свих
страна. Сви се држе својих позиција да су били у праву, да су жртве, да су се
бранили, да су само они други починили злочине. Нико не прихвата одговорност за
властите злочине. Нико не пружа руку помирења нити покреће процесе за
властито суочавање са прошлошћу и преиспитивање злочина. Због тог
искључивог става једних и других нормално је да сваки потез ка нормализацији
односа не буде добро прихваћен у јавности. Такви пионирски потези увек наилазе
на неразумевање маса, али боља будућност нас и наше деце не може чекати да
слепи прогледају.
Коалиција удружења избеглица осуђује Ваш одлазак на обележавање „Олује”, јер,
како су рекли, „то представља увреду за све протеране, погинуле и нестале Србе”.
И остала удружења избеглица у Србији оштро Вас критикују. Господин Пуповац у
Загребу такође. Шта сте, дакле, хтели да покажете: да сте помиритељ или издајник?
Покушавам да разумем сва та удружења, поготово што многа питања која се дотичу
њихових стечених права и будућности нису решена и још увек су отворена.
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На то ја и организација чији сам председник – Српски демократски форум –
упозоравамо одлучно, јавно и јасно већ 17 година од завршетка рата. У њиховим
главама „Олуја” је најстрашније што се могло догодити и ја то разумем. Али, не знам
из којих је разлога свих ових година добар део тих удружења подржавао политику
СДСС-а у Хрватској која је осам година на власти са ХДЗ-ом, истом оном
странком која их је протерала. Док је тај ХДЗ искључиво и нетолерантно
обележавао „Олују” и исмевао се са српским жртвама, ту политику су та удружења
подржавала и са 108 аутобуса који су ишли из Београда, финансирани новцем
грађана Србије, гласали за ХДЗ и СДСС на изборима. Ниједно питање важно за
српске избеглице та коалиција није ставила на дневни ред. Они су заједно били и
на листама. Учествовали су у тој политици која их је држала на маргинама. Где су
тада били? Где су били све ове године? Ја не глумим нити помиритеља нити
издајника, већ човека који јасно проговара о нерешеним проблемима и о потреби
њихових решавања, и то кроз дијалог и дискусију, а не кроз прећуткивања и
митове. Не избегавам се сусрести ни са ким да би се проблеми Срба у Хрватској
решили. Позив председника Јосиповића, који промовише потпуно нову политику према
Србима у РХ, нисам могао одбити. Да ли је то помирљиво или издајнички, нека покаже
време. Ја се због својих демократских ставова не желим никоме извињавати.
С обзиром на то да Вас је у Книн позвао председник Иво Јосиповић, да ли то значи да
подржавате његове оцене да је „Хрватска победила у праведном и одбрамбеном рату”,
као и председников став да „победити у миру, значи пружити руку нашим суграђанима
српске националности и поклонити се њиховим жртвама”. Да ли су та два става
међусобно искључива?
Не улазим у констатације и квалификације рата који је иза нас. Ја желим говорити о
будућности. Митова, прекопавања костију и парастоса ми је преко главе. Доста је
већ тог живота у прошлости из којег као да се нисмо помакли све ове године.
Желим да последице рата што пре санирамо како бисмо могли наставити
нормално живети. То што председник Јосиповић од почетка свог мандата
пропагира помирење у регији те отвара јавни простор за теме које отежавају
положај и статус Срба у Хрватској, те њихова грађанска и људска права, хвале је
вредно и потпуно ново на овим просторима.
Кажете да је Ваш одлазак у Книн симболичан, како би била одана почаст свим жртвама
у „Олуји”. Хрватска, међутим, сматра Ваш долазак признањем да је операција „Олуја”
била легитимна. Шта је за Вас заправо та полицијско-војна операција? Јесте ли икада
рекли да је легитимна?
„Олуја” је настала као поседица непомирљивог понашања политичких представника
Срба и Хрвата, неспремних да прихвате реалност и понуђена решења за мирни
завршетак сукоба. Да се разумемо, они тада нису водили нити најмању бригу о људима
и о томе каква ће судбина задесити Србе у Хрватској. Онда, али као што видимо и
данас, воде рачуна само о својим интересима и својим таштинама. Баве се
прекопавањем костију и бројањем крвних зрнаца, митовима и парастосима, без икаквих
покушаја да ствари између држава и народа помакну набоље. Такве митске приче су
рецидиви прошлости који тешко оптерећују Хрватску и Србију, а најтеже се
рефлектирају на српске избеглице које су најтеже прошле у овом рату. Због
искључивости, ароганције и политичке кратковидности створене су шансе да политички
врх Хрватске направи акцију са тешким последицама за Србе у РХ и, како показују
хашке оптужнице, плански отера српско становништво из Крајине. До сада се показало
да народи на овим просторима немају снаге да признају злочине које су учинили
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њихови сународњаци над другима, већ се гледа само своја жртва, и постају неми
посматрачи који не смеју, не могу, не знају или није време да нешто учине.
Мислите ли да се Србија и Хрватска икада могу сложити око начина на који је „Олуја”
изведена? Наиме, док су у Книну председник Иво Јосиповић и премијер Зоран
Милановић испијали шампањац, у Београду је патријарх Иринеј држао помен жртвама
„Олује”.
Немогуће је и није ни потребно да се о једној те истој ствари има исти став. О „Олуји”
никада неће бити једно мишљење. Срби ће је доживљавати као највећи злочин и
егзодус, а Хрвати као велику победу. Та победа има горак укус због последица и
злочина који су учињени за време „Олује” и након ње, а Срби морају признати да су
због погрешне и неодговорне политике свог руководства, али и руководства Србије,
доведени у безизгледну позицију. Да су једноставно жртвовани, као што и данас многи
манипулишу њиховим положајем и проблемима и држе их таоцима прошлости за
остваривање својих политичких поена.
Антрфиле : Не брину ме ставови бранитеља
Како коментаришете протесте представника „хрватских бранитељских удруга” да је
Вашој посети придавана велика важност, „већа него бранитељима”?
Та привилегована скупина никада није задовољна својим статусом. Мене њихови
ставови не брину, јер сам сигуран да ће и ти ставови смекшати када се о злочинима над
Србима буде више говорило у јавности.
МАЊАК ПРАВА – ВИШАК АСИМИЛАЦИЈЕ
Дневник, Датум : 7.8.2012, Страна : 12
ПОЛОЖАЈ СРПСКОГ НАРОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
По извештају Напредног клуба, који је четврти пут анализирао права српског
народа у региону, нашим држављанима је једино добро у Румунији, а најтежи им је
у Хрватској и Црној Гори. У Србији и у осам суседних и оближњих држава живи
близу осам и по милиона Срба. Готово четвртина – 2,2 милиона по пописима из
2001, 2002. и 2003. године живела је у региону углавном у суседним државама, БиХ,
Хрватској, Црној Гори, Македонији, Словенији, Албанији, Мађарској и Румунији.
Напредни клуб оцењује да је положај Срба у региону све лошији. Тако се истиче да у
Словенији српски народ није ни признат као национална мањина па му и даље прети
асимилација. Наглашава се да Србија до сада није показала ни вољу да у билатералним
односима постави питање организовања наставе на српском језику. У Мађарској је
положај свих мањина, укључујући и српску, отежан политиком конзервативне владе.
Наиме, и поред бројних обећања мађарских званичника, нови изборни закон ове државе
није омогућио Србима да имају представника у парламенту, а то доприноси наставку
асимилације малобројних Срба. Осим тога, указује се у извештају, приметно је јачање
ревизионистичких ставова када је реч о Тријанонском споразуму и Мађарима изван
Мађарске, док Србија не посвећује довољну пажњу проблемима с којима се суочава
српска мањина.
Иако је на прагу уласка у Европску унију, Хрватска не омогућава Србима
употребу српског језика и ћириличног писма, наводе у Напредном клубу. Хрватска
за пензије Србима дугује око 900 милиона евра. Чак 50.000 Срба из Крајине није
остварило право на зарађене пензије. Од 130.000 регистрованих повратника,
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половина се вратила у Србију јер им, како пише у извештају, у Хрватској нису
обезбеђени основни услови за нормалан живот, а ни право на повратак имовине.
Хрватска држава је у последње време тражила од значајног броја Срба да плате од
25.000 до 50.000 евра на рачун обновљених кућа под изговором да у тим кућама не
живе.
Најгори положај Срби данас имају, по оцени једног од аутора извештаја Чедомира
Антића, у Црној Гори јер тамошње власти настављају “србофобну кампању у јавности”.
Број Срба у Црној Гори је с 31,99 редукован на 28,77 процената и на 0,34 одсто СрбаЦрногораца, иако су показатељи природног прираштаја указивали на повећање броја
Срба. Наводи и пример непоштовања матерњег српског језика у наставним програмима,
негативан однос према епархијама Српске православне цркве, којима се не признају
стечена права ни историјско присуство, као и то да су расподелом новца из Фонда за
мањине управо Срби најоштећенији, а забрањено им је и истицање националних
симбола, док се српској деци намеће црногорски језик. У органима јавне управе све је
мање запослених Срба, а на руководећим положајима има их тек један одсто.
Од два милиона Срба, колико живи у земљама региона, чак три четвртине је у
Босни и Херцеговини, углавном у Републици Српској. Многи од њих не могу да
остваре право на пензију јер други ентитет дугује влади у Бањалуци 500 милиона
евра за пензије и ПДВ, али ни однос према повратницима није бољи, наводи се у
извештају. Антић истиче да се трећина избеглих и прогнаних, бар формално, вратила у
РС, али да ситуација није ни изблиза таква када је реч о БиХ.
Наводи и да је РС у протекле три године уложила 50 милиона конвертибилних
марака у повратак избеглих и прогнаних на своју територију, док је Федерација
БиХ издвојила три милиона које није у потпуности искористила.
Значајно опадање права мањина забележено је и у Албанији. У делу македонске
јавности, по извештају, присутна је србофобија, а наставља се и прогон архиепископа
Јована и његових сарадника.
Антрфиле : Румунија једина светла тачка
Светла тачка извештаја о положају Срба у региону је Румунија, где су они добро
интегрисани у државне институције, нису организовани у посебну политичку странку
која би заступала њихове интересе већ ту функцију обавља Савез Срба.
Информисање на матерњем језику је задовољавајуће. Једини проблем је што Срби
махом живе у румунским граничним подручјима у која се слабо инвестира, што доводи
у питање економски опстанак.
СРБИ ОДУСТАЛИ ОД ПОЛАГАЊА ВЕНАЦА
Информер, Датум : 8.8.2012, Страна : 8
Нису добродошли
Коалиција удружења избеглица одустала је јуче од полагања венаца у Хрватској,
за погинуле и нестале Србе током акције хрватске војске и полиције „Олуја“ 1995.
године.
Од полагања венаца се одустало због тога што, како је наведено, хрватска власт и
представници српских организација у Хрватској „нису показали искрену жељу да
подрже нашу иницијативу“.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

БАН КИ МУН ОШТРО КРИТИКОВАО КОСОВСКУ ПОЛИЦИЈУ
Политика, Датум : 9.8.2012, Страна : А6
Њујорк – Генерални секретар УН Бан Ки Мун оштро је критиковао косовску
полицију због серије пропуста у протекла три месеца, наводећи да изостанак
акције „озбиљно доводи у питање способност полиције да се избори са кризним
ситуацијама и стекне поверење јавности”.
Како преноси Радио-телевизија Србије, Бан Ки Мун је у редовном тромесечном
извештају о Косову изразио озбиљну забринутост због реакција косовске полиције
током серије инцидената који су пратили прославу Видовдана. Бан Ки Мун је упутио и
озбиљне критике међународној заједници, наводећи да изостанак широког
консензуса у великој мери отежава постизање „неопходних компромиса” у процесу
решавања проблема између Београда и Приштине.
Овај извештај, у који је интернет портал РТС-а имао увид, подељен је амбасадорима
држава-чланица Савета безбедности УН, свега две недеље после посете Бан Ки Муна
Београду и Приштини.
Савет безбедности ће извештај Бан Ки Муна размотрити на седници заказаној за
21. август. Очекује се да на тој седници Русија још једном затражи објашњења око
обучавања либијских и сиријских устаника на Косову.
Еулекс је, истовремено, навео да се захуктава истрага о наводима из извештаја
Дика Мартија о трговини људским органима, наводећи да су интензивирани
контакти са особама које имају информације релевантне за ток истраге.
Бан је у последњем извештају још једном упозорио на озбиљне проблеме са којима
се суочавају мањинске заједнице на Косову, као и на мали број прогнаних Срба
који се у протекла три месеца вратио на Косово.
Као разлоге за такав развој ситуације, генерални секретар УН је навео убиство двоје
Срба у Талиновцу, нападе на српске куће и возила, као и претње фантомске „Албанске
националне армије” српским повратницима у осам села у околини Клине, после којих су
запаљене две српске куће.
Према евиденцији Унмика, у 19 инцидената проваљено је у 23 српске куће, а
настављано је и каменовање возила са српским регистарским таблицама, преноси РТС.
Антрфиле :
Канцеларија за КиМ тражи одговорност за насиљеКанцеларија Владе Србије за Косово
и Метохију саопштила је јуче да су све учесталије насиље на Косову препознале
Уједињене нације у извештају генералног секретара Бан Ки Муна и затражила да се
нађу одговорни за насиље и небригу према људима и људским правима. „Међународна
заједница има одговорност да људска права која признаје својим грађанима призна и
подели са свима који на Косову и Метохији живе, а посебно са Србима и другим
неалбанцима који су, како се може видети и у извештају Бан Ки Муна, искључиве жртве
насиља и прогона”, наводи се у саопштењу канцеларије, преноси Бета.
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ВИШЕ СИЛЕ, МАЊЕ ПОВРАТКА
Вечерње Новости, Датум : 9.8.2012, Страна : 4
ИЗВЕШТАЈ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА УН БАН КИ МУНА О СТАЊУ НА КОСОВУ
И МЕТОХИЈИ
На мети пљачкаша нашла се 23 српска објекта. Вратило се 406 особа
СИТУАЦИЈА на Косову је у претходна три месеца била генерално мирна, али и даље
крхка, а посебно забрињавају инциденти који су се догодили током прославе Видовдана
- наводи се у извештају генералног секретара УН Бан Ки Муна, који ће представити на
седници СБ 21. августа.
У редовном тромесечном извештају генералног секретара УН као проблеми се наводе и
смањен број повратника на Косово, као и напади на српске куће у покрајини.
Први човек УН у свом извештају наводи да су навијачи изазвали инцидент уочи
прославе Видовдана, али да постоји бојазан да је косовска полиција употреба
непропорционалну силу приликом интервенције, у којој је користила и ватрено оружје.
Подсећа се и на напад који су извршили Албанци, када је каменован аутобус с децом
која су ишла у Грачаницу. Бан као позитивно наводи напредак у расветљавању судбине
несталих.
Током априла и маја 131 особа се добровољно вратила на Косово. Укупан број
повратника у првој половини ове године је 406, док су се у истом периоду лане
вратиле 603 особе. У извештају се помињу и претећа писма групе која себе назива
Албанска национална армија пронађена у општини Клина у којима је Србима
запрећено да морају да се иселе. Такође, установљено је да су у последња три
месеца српске куће поново биле мете лопова и пљачкаша, и на удару су се нашла
укупно 23 објекта.
ВОЛЕ, ВРАТИ СЕ ОДАКЛЕ СИ ДОШАО
Курир, Датум : 9.8.2012, Страна : 10
Хрвати померају српске међе
Одустао сам од повратка у Шибеник јер су ми комшије Хрвати све покрали. Присвојили
су део мог имања и још ме извређали, јада се Савиша Скочић
ГОСПОЂИНЦИ - Протерани заувек.
Ни 17 година од „Олује“ за Србе нема мира у Хрватској. Пример за то је случај
избеглице из Хрватске Савише Скочића (55), који сад живи у Госпођинцима. Он је
овог лета отишао да обиђе породичну кућу и имање у селу Скрадин крај
Шибеника, одакле је 1995. године избегао током војне акције „Олуја“. Дочекао га
је призор због ког је, како каже, одустао од повратка у родни крај - из куће је
украден сав намештај, врата и прозори су нестали, а с крова је скинут цреп. Поврх
свега, и имање је почело да му се смањује.
- Изгледа да им демолирање није било довољно, па су почели да отимају и земљу.
Запрепастио сам се кад сам видео да је први комшија, иначе Хрват, подигао зид на
мом поседу и да се понаша као да је реч о његовом. Кад сам га упитао због чега је
то урадио, он ми је узвратио: „Воле један, врати се одакле си дошао.“ Највише ме
погађа што је реч о човеку с којим сам одрастао и с којим до рата никад нисам имао
проблема. Како после свега могу да размишљам о повратку? - пита се Скочић и додаје:
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- Знам да су у ратном лудилу људи с обе стране свашта радили, као и да куће појединих
Хрвата нису ништа боље прошле. Међутим, ово је превршило сваку меру. Не знам како
да заштитим своју имовину. Пошто немам новца да ангажујем адвоката, препуштен сам
самом себи.
Антрфиле : Узурпирао му кућу
Скочић каже да се један Хрват након рата уселио у кућу која припада његовом брату и
да је од општине затражио право на становање.
- Сва срећа што му општински органи нису то дозволили. Иако се иселио из куће, у њој
ништа није остало. Ипак, то га није спречило да од мог брата затражи 3.000 куна због
наводне адаптације - каже Скочић.
ЖЕЛЕО САМ ДА ПРУЖИМ ПОДРШКУ ЈОСИПОВИЋУ
НИН, Датум : 9.8.2012, Страна : 4
Иако је обележавању Олује већ присуствовало неколико српских представника, тек је
долазак Вељка Џакуле, председника Српског демократског форума, изазвао бројне
критике од хрватских бранитења до српских избеглица и таблоида.
Зашто сте били на книнској прослави Олује?
Одазвао сам се позиву предсједника Иве Јосиповића који промовира нову
политику помирења и који је први јавно почео говорити о српским жртвама у
Олуји. Желио сам му пружити подршку. Важно је било да својим присуством
скренем пажњу да Срби очекују да се говори и о посљедицама Олује, што је до сада
прешућивано, о убијеним људима и уништеним кућама. О томе се први пута
говорило на овогодишњој обљетници, што је врло важно као унутархрватско
питање и за покретање боље сурадње у региону. До сада смо имали политичке
представнике који су глорифицирали своју патњу и оплакивали само своје жртве,
док нова политика у Хрватској односу према ратним страдалницима даје нови
приступ, ослобођен етноцентризма и опћенационалног жаловања властите патње.
Који су карактер имали Бљесак и Олуја?
Много ми се може спочитавати, али никако да сам издајник. Цијелог рата сам био у
Крајини, у Пакрацу, и покушавао пронаћи мирно рјешење сукоба. Знао сам и тада да
Срби не могу живјети од митова и нереалних визија. Све сам учинио да до Бљеска и
Олује не дође, да се потпишу мировни споразуми, да се нормализира живот, али није
било политичке воље и хрватских вођа и вођа Срба у тадашњој Крајини. Покушавам
цијело вријеме да Срби остану у Хрватској, да се врате, да имају квалитетну
реинтеграцију у друштво, да буду потпуно равноправни као сви други грађани
Хрватске. Све то радим не либећи се прозивати било кога када су права Срба угрожена.
Кад ће се решити проблем жртава, конкретно стотина Срба који се још воде као
нестали?
Годинама говорим како политички представници у Хрватској, али и у Србији, морају
престати манипулирати питањем ратних жртава и тај горући проблем који оптерећује
прије свега породице жртава, а онда и демократску јавност, ријешити у складу са
хуманитарним начелима. То питање морају ријешити владе двију земаља, без
калкулација и манипулација.
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Какве су перспективе живота Срба у Хрватској и шта ту Београд може да уради?
За разлику од досад, важно је да Србија подржи демократски плурализам српске
заједнице у Хрватској, да се отворено и искрено стане иза неријешених питања
остварења стечених права Срба у Хрватској и да се траже облици и начини
рјешавања за одрживи повратак са квалитетном интеграцијом. Сви желимо
живјети у миру на својим огњиштима, са пуном заштитом наших људских и грађанских
права. На политичарима је да нам то омогуће, а не да због властитих таштина и
интереса, манипулирају положајем Срба у Хрватској. Нама лажни доброчинитељи не
требају.
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ПОВРАТНИЦИМА ИЗГОРЕЛА ОГРАДА
Курир, Датум : 10.8.2012, Страна : 6
КЛИНА - Богосаву и Зори Дабижелевић, повратницима у метохијско место Клина,
изгорела је ограда испред обновљене породичне куће. Док они тврде да је пожар
подметнут, косовска полиција каже да су га проузроковале уличне електричне
инсталације.
Зора Дабижлевић је рекла да сумња да је неко касно синоћ подметнуо пожар у коме је,
како је навела, изгорело 25 метара ограде и два пласта сена.
УСПЕШАН ПОВРАТАК СРБА У ОСОЈАНЕ
Политика, Датум : 13.8.2012, Страна : А6
У метохијском селу Осојане Срби повратници јуче су обележили 11 година од повратка
у то место, а епископ рашко-призренски Теодосије служио је, уз саслужење
свештеника, свету литургију у обновљеном храму Светог архангела Гаврила. Како је
пренео Танјуг, литургији је присуствовало неколико десетина верника из Осојана и
околине, међу којима су били и председник општине Исток Драгољуб Репановић и
бивши државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић.
Владика Теодосије изјавио је да у повратничким срединама није лако, али треба да се
одговори свим искушењима и изазовима. Теодосије је у изјави Танјугу рекао да људи
треба да гаје братољубље, буду осећајни једни према другима и стварају заједницу, јер
једино тако могу опстати. „Као појединци, егоисти, себичњаци, заиста тешко да могу
опстати и овде и на сваком другом месту. Тога морају сви бити свесни, а ако будемо
неговали братољубље заиста имамо будућност као народ у овом селу, Косову и
Метохији и свуда где Срби живе”, рекао је Теодосије.
Коментаришући нападе којима су све чешће изложени Срби повратници на Косову и
Метохији, Теодосије је рекао да се ти напади не могу елиминисати, али се треба чувати
колико је год могуће. „Нападе на повратнике не можемо елиминисати, јер долазе од
других људи, али треба се чувати колико је могуће како би избегли те нападе, да не
доприносимо, да кажем, неком међуетничком сукобу колико до нас стоји”, рекао је
владика рашко-призренски.
Осојане представља један од ретких примера успешног повратка Срба у Метохију.
На простору некадашње месне заједнице, која је обухватала и неколико оближњих
села пре сукоба на Косову и Метохији живело је око 2.500 Срба, док их је данас око
400.
У осојанској долини се од 2001. године до сада вратило око 350 Срба, а у овом
метохијском селу данас живи и око 80 деце. Неколико десетина Срба повратника
је запослено у школству и здравству, а већина их се бави пољопривредом. После
ручка у парохијском дому који је у изградњи, приређен је и пригодан културноуметнички програм у коме су учествовали чланови КУД „Младост” из Гуштерице из
централног Косова.

ТРЕБА ОДОЛЕТИ ИСКУШЕЊИМА
Информер, Датум : 13.8.2012, Страна : 4
Владика Теодосије
Владика рашко-призренски Теодосије изјавио је јуче у Осојану, где је обележено
11 година од повратка расељених Срба у то метохијско село, да у повратничким
срединама није лако, али треба да се одговори свим искушењима и изазовима.
- Као појединци, егоисти, себичњаци заиста тешко да могу опстати и овде и на сваком
другом месту. Тога морају сви бити свесни, а ако будемо неговали братољубље, заиста
имамо будућност као народ у овом селу, КиМ и свуда где Срби живе - рекао је
Теодосије.
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ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 15.8.2012, Страна : 11
БАЧКА ПАЛАНКА: У Бачкој Паланци обезбеђено је 5,5 милиона динара
материјалне помоћи за интерно расељена лица и за избеглице. Помоћ ће бити у
грађевинском материјалу, а доделиће се пет пакета од по 300.000 динара за
интерно расељена лица и 16 пакета од по 250.000 динара за избеглице.
Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања за интерно расељена
лица са Косова и Метохије и избеглица са простора бивше државе завршен је и
надлежна комисија је размотрила је захтеве. Конкурисало је пет интерно расељених
лица и 65 избеглица.
- Комисија је прегледала и избодовала захтеве према утврђеним критеријумима и сада
следи преглед и провера података на терену од стране грађевинског инспектора – каже
Радослав Милошевић, повереник за избеглице у Бачкој Паланци.
– Средства у износу од 5,5 милиона динара обезбедили су локална самоуправа која
је учествовала са милион динара, а 4,5 милиона динара обезбедио је Комесаријат
за избеглице Републике Србије. Расписаћемо заједничку јавну набавку за обе
донације да би грађевински материјал обезбедио један, односно најповољнији
добављач.
ЛАЖИМА ИСПИСАНЕ ОПТУЖНИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.8.2012, Страна : 11
После хапшења Александра Булатовића од стране КПС на МердарУ
КПС и Еулекс прво хапсе, а онда "доказују" наводне злочине
Александар Булатовић, који је ухапшен у понедељак на административном
прелазу Мердаре, осумњичен да је починио ратни злочин против цивилног
становништва 1999. године у Косову Пољу. И то само на основу једног сведока комшије Албанца који се "злочина" сетио после десет година.
Случај истражује Еулексов тужилац из Канцеларије специјалног тужилаштва Косова.
Булатовићу су лисице стављене на руке по налогу који је издао Еулексов судија.
- Осумњичени се терети по једној тачки оптужнице за ратне злочине против цивилног
становништва у Косову Пољу - потврдила је јуче Ирина Гудељевић, портпарол
Еулекса.
Међународни тужилац Еулекса Чарлс Хардавеј одредио је синоћ притвор од 15 дана
Булатовићу, изјавио је његов адвокат Миодраг Бркљач.
Он прецизира да је Булатовић ухапшен због сумње да је 8. априла 1999. године на
Косову, са још двојицом људи, учествовао у убиству косовског Албанца Ђељадина
Идризија.
Суду га је пријавио његов први комшија Бајрам Шаља, који га оптужује да је човек који
је са још двојицом других људи (чија имена се крију иако се налазе на потерници) убио
Идризија.
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Адвокат Живојин Јокановић, један од најчешћих заступника Срба пред косовским
судовима, подсећа на бројне случајеве неоснованих хапшења.
- Од доласка међународне заједнице на Космет, на десетине Срба ухапшено је само на
основу лажног сведочења Албанаца, односно њиховог упирања прстом у Србе.
Најстрашније је међутим, што су сви ти лажно оптужени Срби проводили неоправдано
дуго времена у притвору. Сви они су прво хапшени, па су тек потом "доказиване"
њихове наводне кривице, због чега су у притвору проводили од једне до три године.
Међутим, због недостатка доказа, у поновљеним судским поступцима, када су
случајеве преузимале међународне судије, потврдило би се да осумњичени Срби нису
криви - истиче адвокат Јокановић.
Као драстичније случајеве безразложног хапшења спомиње случај Момчиловића из
Гњилана, оца и два сина, који су на основу лажних оптужби првобитно осуђени на
дванаест година, али су ослобођени пошто су више од годину дана провели у притвору,
потом Момчила Трајковића из Косовске Каменице, некадашњег начелника полиције,
који је такође у првостепеном поступку осуђен на двадесет година а потом ослобођен,
Милоша Јокића из Витине и многе друге...
Антрфиле : КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КиМ: ЗАСТРАШУЈУ СРБЕ
Канцеларија Владе Србије за КиМ изразила је најоштрији протест због хапшења
Александра Булатовића. У саопштењу се наводи да су кривични поступци против
Срба на Косову и Метохији за дела наводно извршена током оружаних сукоба
покренути у циљу вршења притиска на српско становништво, како би дошло до
стварања панике и даљег исељавања из српских средина на Косову и Метохији,
као и спречавања потенцијалних повратника који у страху од хапшења одустају
од враћања на Косово и Метохију.
МАЈКА БОЈАНА: КОМШИЈА ЛАЖНО ОПТУЖУЈЕ
- Оптужујући мога сина, наш некадашњи комшија Албанац хтео је да се додвори
својима, јер је својевремено био наклоњен Србима. Првобитно је за некакво убиство
оптужио мог старијег сина и још једног заједничког комшију. Пошто је то пало у воду,
он је девет година касније, оптужио и мог млађег сина за кога је знао да често путује на
Космет - прича Бојана Булатовић и објашњава да је Александар кренуо код родбине у
село Лепина у централном Космету, где му се налази супруга Соња. - Ово што су
урадили мом сину потврђује чињеницу да је у питању смишљени и лажни поступак
против њега. Циљ је да се заплаше и застраше сви Срби који често путују на Космет тврди Бојана.
ЈОШ ТРАЈЕ АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Данас – Браничево, Датум : 17.8.2012, Страна : 8
Пожаревац - Избеглице које немају решено стамбено питање могу да се до 15.
августа обрате Канцеларији за мигранте у Пожаревцу. Помоћ коју ће добити
најугроженији кретаће се од грађевинског материјала за започете стамбене
објекте до обезбеђења социјалног становања.
Повереник за избеглице града Пожаревца Љиљана Драјић рекла је да је одзив за сада
просечан и да се пријављују социјално најугроженије категорије.
-Углавном су се људи опредељивали за станове на нивоу закупа до 5.000 динара и по
томе се види да су то породице са минималним примањима. То су породице које у
оквиру свог домаћинства имају члана који је хронично оболео или је инвалидно лице каже Драјић, која наглашава да је почела пријава и за интерно расељена лица те да ће
анкетирање трајати до краја септембра. Она истиче да се нада да ће до краја септембра
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имати прецизне резултате и увид у стање ствари од 1992. године јер је у Пожаревцу
било евидентирано 3.600 избеглих и око 2.500 расељених лица.
ЧУКИЋ: НЕПОЗНАТИ АЛБАНАЦ ТУКАО МЕ ЈЕ ДО БЕСВЕСТИ!
Ало!, Датум : 17.8.2012, Страна : 3
СРБИН ПОВРАТНИК ЈЕДВА ИЗВУКАО ЖИВУ ГЛ АВУ ИЗ ПЕЋИ
Никада се никоме нисам замерио. Сав сам изубијан. Имам неколико копчи у пределу
главе, каже за “Ало!” Милош Чукић
Милош Чукић (65), који је прекјуче брутално претучен у центру Пећи, пребачен је
у Беране, где му је указана помоћ у тамошњој болници.
Чукић је са својом породицом напустио Пећ у јуну 1999. године и од тада као
расељено лице борави у Црној Гори. У Пећ је редовно долазио, у посету
сестринству Пећке патријаршије и да би обишао своју кућу.
Пре седам дана, саобраћајна полиција у Пећи му је одузела саобраћајну дозволу због
неисправног светла на аутомобилу и наложила да у року од седам дана плати казну.
Милош је прекјуче дошао у пећки СУП, подигао дозволу и запутио се пешице кроз
центар града према Пећкој патријаршији.
У Уској улици, код џамије, пресрео ме је један Албанац средњих година и почео
песницама да ме удара по глави. Само ми је на лошем српском језику рекао: “Сада ћу
да ти покажем бога свога”. Од силине удараца изгубио сам свест и пао. Нико од
бројних пролазника није пришао да ми помогне.
Не знам ни ко ме је изударао ни зашто је то урадио. Никада се никоме нисам замерио.
Када сам се мало повратио, устао сам и некако се отетурао до аутобуске станице,
одакле сам отишао у српско село Љевошу изнад Патријаршије.
Сав сам изубијан. Имам неколико копчи у пределу главе - испричао је за “Ало!” Милош
Чукић, једва говорећи. Косовска полиција ни трећи дан није открила ко је претукао
Милоша. Иначе, Чукић је пре рата био познати кројач у граду на Бистрици и муштерије
су му били и Срби и Албанци. За време рата није био мобилисан. Кућу у центру града
су му узурпирали Албанци, који одбијају да се иселе. Напад на Чукића узнемирио је
малобројне Србе у том делу Метохије јер је то још један доказ да за њих нема слободе
кретања.
Пре сукоба, у Пећи је живело више од 20.000 Срба и Црногораца, а сада их у граду
има свега десетак, и у околним селима Гораждевцу и Брестовику око 2.000.
Албанске власти и међународна заједница за протеклих 13 година нису створили
услове за повратак у Пећ ниједне српске породице.
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