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СРБИ ДА ПРИХВАТЕ „ОЛУЈУ“
Правда, Датум : 4.1.2012, Страна : 3
ХРВАТСКА ТРАЖИ РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА СА СРБИЈОМ
БЕОГРАД/ЗАГРЕБ - Да би дошло до повлачења међусобних тужби за геноцид Србије
и Хрватске пред Међународним судом правде у Хагу, од Београда се тражи да
операцију „Олуја“ прогласи легитимном војном акцијом, каже Жарко Пуховски,
професор Филозофског факултета у Загребу.
И Хрватска једног дана треба да каже да је у „Олуји“ био велики број жртава злочина,
као и да је протерано 100 хиљада људи. Хрвати с једне стране, стално говоре о томе како
је то легитимна акција, али не говоре о жртвама, док с друге стране, Срби говоре само о
жртвама, али не и о томе да је то легитимна акција - каже Пуховски.
Весна Пусић, министарка спољних и европских послова Хрватске, која је прва изашла у
јавност с тим предлогом, наиме рекла је да би могло да дође до повлачења тужби, сада је
истакла да није за повлачење тужбе за геноцид против Србије уколико не буду решена
основна спорна питања.
Нисам за повлачење тужбе ако нисмо у стању да решимо три темељна питања: питања
несталих, опљачкане имовине и ратних злочина - истакла је Пусићева.
Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко
Будимир рекао је да су повлачење тужбе из Хрватске и раније најављивали.
Сад, како је дошло до промене власти мислим да им је то први корак који указује на неке
промене. Избегличка удружења су била у почетку за то да Србија прва покрене тужбу за
геноцид против Хрватске, јер је Србија имала више аргумената од Хрватске. Њихова
тужба је само показала колико је њихово лицемерје. Они су били главни носиоци и
виновници свега што нам се десило, и зачетници тог рата - каже Будимир.
Према његовим речима, Хрватска никакве аргументе за тужбу није имала, и зато је, како
истиче, било нормално да Србија поднесе тужбу како би заштитила интересе Срба у
Хрватској. Ипак, Саво Штрбац, директор
Информационо-документационог центра „Веритас“, противи се повлачењу тужби
за геноцид које су међусобно поднеле Хрватска и Србија, јер би, како каже, таква
погодба значила само привремено стављање под тепих тог проблема.
За будућност и помирење хрватског и српског народа, чије односе ништа не оптерећује
као питање геноцида, пресуда Међународног суда правде у Хагу, без обзира каква, била
би боља од вансудског договора политичких елита у Србији и Хрватској - рекао је
Штрбац.
Антрфиле : Спорна питања
Питања несталих
Питања ратних злочина
Решавања граничних спорова
Повраћај имовине

1

ПОЛИТИКА ЛАЖНОГ ПОМИРЕЊА
Правда, Датум : 4.1.2012, Страна : 5
Министар спољних послова Хрватске Весна Пусић изјавила је да ће Загреб повући
тужбу за геноцид против Србије, јер се том тужбом, како каже, дижу ниске страсти,
а то није морално према народу. Наведена изјава представља заокрет у односу на
став бивше хрватске премијерке Јадранке Косор, која је била против повлачења
тужбе против Србије. С друге стране, власти у Београду у последње три године су у
неколико наврата исказале спремност на узајамно повлачење тужби и вансудско
поравнање спора, али не тражећи од Хрватске да претходно испуни захтеве из
противтужбе.
Подсећамо да је Србија 4. јануара 2010. године поднела противтужбу која Хрватску
терети за геноцидне радње и етничко чишћење преко 230.000 Срба у операцији „Олуја“.
Србија тражи да Међународни суд правде у Хагу Хрватску прогласи кривом за кршење
Конвенције о геноциду, зато што је у току и после операције „Олуја“ 1995. године
намеравала да уништи Србе у секторима Север и Југ под заштитом УН. У противтужби
Србија, између осталог, тражи и да Суд хрватским властима наложи да одговорне казни,
а да крајишким Србима плати пуно обештећење за сву штету и губитке настале као
последица геноцида. Коалиција удружења избеглица тражи од Владе Србије да не
повуче противтужбу за геноцид против Хрватске, јер вансудско поравнање неће
допринети решавању отворених питања између две државе, успостављању пријатељских
односа и стварном помирењу између српског и хрватског народа. У случају да Влада
Србије, донесе одлуку о повлачењу противтужбе, већ ће значити наставак политике
попуштања и лажног помирења преко леђа избеглих и прогнаних Срба који су оштећена
страна.
Политика лажног помирења није ни у интересу Србије, јер се проблеми гурају под
тепих, што једног дана може да доведе до нестабилности и сукоба у региону западног
Балкана.
Коалиција удружења избеглица је спремна да пристане на повлачење тужбе и
противтужбе једино у случају ако српска и хрватска влада подрже нашу иницијативу да
се, у што краћем року, покрене суштински дијалог и пронађе свеобухватно, правично и
трајно решење бројних проблема избеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађана. Један од темеља дијалога мора да буде Анекс Бечког споразума о сукцесији, у
коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су
имали на дан 31. децембар 1990. године, а сви уговори склопљени за време рата под
притисцима и претњама биће ништавни.
Ради се о следећим питањима: повратак одузете имовине и стечених права (станови,
куће, пословни простори, привредни објекти, пољопривредно, шумско и грађевинско
земљиште, заостале а неисплаћене пензије, динарска и девизна штедња, радни стаж
стечен пре и за време рата и др); успостављање истих стандарда у суђењима за ратне
злочине; решавање питања несталих лица; обележавање места страдања Срба и других
жртава током 90-тих година; накнада штете за уништену и несталу имовину; давање
материјалне и моралне сатисфакције породицама жртава; обнова кућа, јавних објеката и
споменика који су срушени за време рата. Посебно питање јесте ексхумирање
посмртних остатака жртава усташког геноцида из Другог светског рата, сахрана у складу
са хришћанским обичајима и обележавање места страдања. Такође, сматрамо да је
потребно да две владе, што пре, отворе дијалог о другим нерешеним питањима:
положају Срба у Хрватској, граници на Дунаву, имовини предузећа, уласку српског
капитала у Хрватску.
Миодраг ЛИНТА Аутор је председник Коалиције удружења избеглица у Србији
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РЕТКЕ БОЛЕСТИ НА РАЧУН ДРЖАВЕ
Дневник, Датум : 3.1.2012, Страна : 13
ОВЕ ГОДИНЕ ДОСТУПНИЈЕ ЛЕЧЕЊЕ
Здравствена каса ове године имаће мање новца, али ће неки пацијенти имати већа
права него претходне. Наиме, неке медицинске услуге које су пацијенти до сада
плаћали из свог џепа, а многи и одустајали од лечења јер нису имали новца, од ове
године финансираће се из здравствених фондова који ће се пунити новцем од игара на
срећу.
Тако ће ове године бити издвојен новац за лечење ретких болести, превасходно код деце.
Министарство здравља финансира лечење новооткривених пацијената који болују од
неке ретке болести као што су Вилсонова, Гошеова, Фабријева болест… План је и да се
оформи посебан буџетски фонд за лечење таквих болесника. Иако се у овом тренутку не
зна колико људи код нас болује од ретких болести, процењују се да је реч о око 500.000
грађана и да је махом реч о деци којима треба помоћ јер у Србији у овом тренутку нема
новца за терапију за све пацијенте. У свету је регистровано од 5.000 до 8.000 врста
ретких болести, а у највећем броју су то урођене метаболичке болести, од којих су многе
излечиве уз одговарајућу али и скупу терапију.
Од почетка године у Србији се омогућава промена пола из медицинских разлога на терет
обавезног осигурања, а на такву операцију већ чека 200 особа. Потреба за овом
интервенцијом већа је код особа мушког пола. Сама интервенција може потрајати и до
десет сати, а за домаће пацијенте обавља се у ГАК “Народни фронт” и Клиничком
центру Србије у Београду. Цена овог захвата креће се између 100.000 и 200.000 динара, у
зависности од тога шта се ради. Пошто је реч о приступачној цени, многи странци често
долазе у Србију због промене пола. Не само да је цена вишеструко нижа него у другим
држава, већ је углед наших транссексуалних хирурга надалеко чувен и цењен у свету.
Помоћница министра здравља Зорица Павловић објашњава да је процедура одређивања
који пол код таквих особа је преовлађујући веома компликована и да подразумева
медицинске, али и психолошке припреме које трају три до четири године. Због тога ће
бити формирана стручна група која ће разматрати медицинску документацију и давати
препоруке за интервенције које ће бити бесплатне, односно ићи на трошак државе. Она
процењује да ће за ову врсту интервенције у наредне две до три године бити спремно
око 50 пацијената.
Враћена је и стоматолошка заштита студентима до 26. године живота. Осим
студената, право на стоматолошке услуге имаће и сва лица којима држава плаћа
осигурање, као што су незапослени, избеглице и расељени. Право на бесплатног
зубара имаће и особе које су имале повреде или губитак телесних и психофизичких
функција и не могу саме да обављају свакодневне активности.
Антрфиле : Редефинисане повреде на раду
Једна од новина које су ступиле на снагу од Нове године јесте и другачији начин
дефинисања повреде на раду. У ову категорију више не спадају повреде приликом
доласка и одласка на посао. То значи да ће запослени у том случају ићи на обично
боловање и да ће уместо 100 добијати 65 одсто од зараде. Такође, Републички фонд за
здравствено осигурање плаћаће здравствену заштиту жртвама насиља у породици и
трговине људима.
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БОЖИЋ КОД ПРИНЦА
Правда, Датум : 5.1.2012, Страна : 9
БЕОГРАД - Принц Александар и принцеза Катарина Карађорђевић, са епископом
шабачким Лаврентијем, били су домаћини традиционалних божићних пријема за
децу без родитељског старања из читаве Србије, децу са инвалидитетом, ромску,
избеглу и расељену децу, који су уприличени током јучерашњег дана у Белом
двору у Београду.
ПОМОЋ СТАРИМА И БОЛЕСНИМА
Данас, Датум : 5.1.2012, Страна : 15
Суботица - Локална управа у Суботици у сарадњи са Геронтолошким центром
најавила је да ће у јануару бити запослено 15 особа на пословима пружања помоћи
и неге старим и болесним грађанима, како у самом граду тако и у приградским
насељима. Реч је о пројекту Кућна нега - деинституционализацијом до социјалне
инклузије, који финансира Мисија Европске уније у Србији.
У оквиру овог пројекта приоритет у запошљавању имаће избегла и интерно
расељена лица, као и социјално угрожене категорије. Услуге неге болеснима и
старима биће бесплатне, а како је зацртано у пројекту, овакву помоћ ће најпре моћи да
добију материјално угрожени Суботичани који уз то у својим домаћинствима немају
никог ко би им могао помоћи.
ПУПОВАЦ: НЕМА ЗАОКРЕТА У ПОЛИТИЦИ ЗАГРЕБА ПРЕМА БЕОГРАДУ
Политика, Датум : 5.1.2012, Страна : А6
Повлачење тужби за геноцид треба тако урадити да се не остављају никакви репови и
никакав простор за опоненте, каже потпредседник Самосталне демократске српске
странке
Ако је судити по изјави нове министарке спољних послова Хрватске Весне Пусић
да њена земља неће разматрати повлачење тужбе за геноцид против Србије ако се
не реше три спорна питања – нестали, опљачкана имовина и ратни злочини,
суштинског заокрета после доласка на власт Социјалдемократске партије, бар
када је о овој теми реч, нема.
Наиме, овакав став месецима износи и хрватски председник Иво Јосиповић. Откако је
изабран на ту дужност он је најављивао могућност разматрања оправданости тужбе за
геноцид. Тако је у марту 2010. године, после разговора са председником Србије
Борисом Тадићем, објаснио да до повлачења хрватске тужбе може да дође „тек након
што се реше проблеми због којих је поднета”. Како је тада рекао, сложио се са Тадићем
да то „долази на крају пута, када решимо наше проблеме, онда ће тужба за геноцид
бити непотребна”.
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И тада као и сада и у српској и у хрватској јавности је то схваћено као већ готова ствар.
На изјаву Весне Пусић одмах је реаговала бивша премијерка и председница ХДЗ-а
Јадранка Косор која је најавила да ће се томе жестоко противити.
И у Србији има противника повлачења тужби. Један од њих је директор
Информационо-документационог центра Веритас Саво Штрбац који сматра да на суду
треба да се чују све чињенице у вези са дешавањима у Хрватској током деведесетих
година прошлог века.
Потпредседник Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац казао је за
„Политику” да је решавање питања која је поменула Весна Пусић неизбежно те да се не
може говорити о промени у спољној политици Хрватске.
„Нема заокрета јер се и до сада о томе разговарало. Повлачење тих тужби треба тако
урадити да се не остављају никакви репови, никакав простор за опоненте”, истиче
Пуповац.
Професор Факултета политичких наука Предраг Симић се слаже са Пуповцем да се не
може говорити о промени у спољној политици Хрватске.
„У принципу промена власти у једној земљи ретко значи и промену спољне политику.
Изјаву Весне Пусић не схватам као заокрет. Та влада искрено има преча посла него што
су односи са Србијом, улази у доста тешку економску ситуацију и не верујем да ће
журити да повуку потезе који их могу довести у сукоб са ХДЗ-ом”, оцењује Симић.
Он сматра да ће Милановићева влада и Весна Пусић бити под јако великим притиском
ХДЗ-а. За њих већ важи да су просрпски тако да ће морати да буду много опрезнији
него влада Косорове или било која десна влада. Нова хрватска влада ће, како каже, у
свим другим темама бити отворенија, сигурно не би као Косорова ишли у Приштину да
искористе трговински ембарго против Србије, али не треба ни скакати на прву лопту.
За разлику од Пуповца и Симића, Александар Попов, директор Центра за
регионализам, много је већи оптимиста после избора нове владе. Та влада је, како каже,
и кроз изјаве новог премијера Милановића и нове министарке Весне Пусић наговестила
једну сасвим другачију политику према суседима, пре свега према Србији, јер су наши
односи окосница односа у региону.
„Видимо да нова влада жели да побољша односе са Србијом и то кроз неколико
ствари. Као средњорочна могућност најављено је повлачење тужби против
Србије, али уз неки услов што је донекле и логично. Значи да се иде у процес
решавања преосталих отворених питања која оптерећују међусобне односе”,
објашњава Попов.
Према његовом мишљењу Србија би могла да постави питање избеглица, јер је у два
мандата ХДЗ-а блокиран повратак избеглица и решавање имовинских и других права
грађана који више не живе у Хрватској. Попов сматра да је створена шанса за нови
почетак у односима две државе.

ВУЧИЋ: НА ИЗБОРЕ СА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА, ИЗБЕГЛИЦАМА...
Политика, Датум : 5.1.2012, Страна : А6
Заменик председника Српске напредне странке Александар Вучић најавио је јуче
да ће та странка на предстојеће изборе изаћи у оквиру широког народног покрета,
који ће окупити радничка, сељачка и избегличка удружења и додао да очекује
убедљиву победу на изборима.
Вучић је на конференцији за новинаре истакао да још траје формирање покрета и да се
и даље воде преговори, али да ће покрет окупити различита удружења и организације
грађана који желе промене, као и одређене политичке странке, преноси Танјуг.
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НЕМАМО ШТА ДА ЈЕДЕМО!
Курир, Датум : 5.1.2012, Страна : 10
Исповест породице одбегле с Косова
Пијани возач ми је од брата направио инвалида, о коме бринемо сестра и ја са 180 евра
месечно. Родитељи су нам умрли од рака, прича Жарко Ристић
СМЕДЕРЕВО - Несрећа никад не долази сама.
- У овом кућерку живимо нас троје, само ја радим и са 18.500 динара месечно
издржавам брата инвалида Лазара (22), сестру Живану (25), која не може да ради јер
мора да брине о њему, и себе. Било је дана кад нисмо имали ни за храну.
Дошли смо с Косова 1999, већ после три године нам је од рака умро отац, а годину
дана за њим је отишла и мајка. Лазара је са 18 година покосио пијани возач, а
недавно сам и сам доживео тешку саобраћајну несрећу, кад је на мене налетео ауто
на радном месту, док сам избацивао шут - почиње своју мучну животну причу
Жарко Ристић (27).
Њих троје живе у трошном кућерку, који су 2003. купили у селу Раља код
Смедерева. Собица с климавим столом и шпоретом на дрва, у којој проводе већи
део дана, две спаваће собе три са три и купатило без водокотлића и лавабоа, с
кадом с које су отпале плочице. Имали су много планова и жеља, али су им две
тешке саобраћајне несреће заувек промениле живот.
- Брат ми је био у коми два и по месеца! Имао је повреде кичме, тежу повреду главе, а
обе ноге су му биле поломљене. Данас губи равнотежу и пада, тешко прича и
заборавља - каже Жарко и наставља:
- Тај човек који је покосио Лазара имао је у крви више од три промила алкохола.
Направио је од њега инвалида, а добио је затворску казну од три године и осам месеци.
О Лазару сад брине Живана.
Жаркова примања као физикалца у „Мостоградњи“ покривала су трошкове
најосновнијих намирница и рачуна за струју, месечно је зарађивао од 23.000 до 27.000
динара, у зависности од броја радних сати, а онда је доживео тешку саобраћајну
несрећу.
- Мој колега је на месту остао мртав, а ја сам добио унутрашње крварење и морали су
да ми изваде слезину. Сад сам на боловању, па примам 65 одсто од плате - каже Жарко.
Антрфиле : Сваки динар значи
Позивамо све људе добре воље да помогну овој породици.
Новац можете уплатити на жиро рачун Живане Ристић отворен код Војвођанске банке
355000320014239130.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОРБОВИЋ И ДРАГИШИЋ КОД НИКОЛИЋА?
Данас, Датум : 6.1.2012, Страна : 2
Представници радника, сељака и синдиката не искључују могућност да се придруже
напредњацима
Београд - Србији је потребан народни покрет, који ће бити сачињен од правих
људи, а не од партијских интереса, сматрају Данасови саговорници Зоран
Драгишић и Љубисав Орбовић поводом најаве заменика председника СНС
Александра Вучића да ће ова странка направити „најшири народни покрет“ за
наредне изборе, у коме ће се налазити радници, сељаци, избегличка удружења и
синдикати. Према њиховим речима, напредњаци их још нису формирали у вези с
формирањем тог покрета, али ни Драгишић, ни Орбовић не искључују могућност да се
прикључе Српској напредној странци на парламентарним изборима.
С друге стране, Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица,
истиче за Данас да за сада нема коментар на идеју формирања народног покрета,
као и на питање да ли су га напредњаци позвали да им се придружи. Он додаје да,
када буде било потребе, јавност ће о томе бити обавештена.
Зоран Драгишић, председник Покрета радника и сељака, указује за Данас да га
нико из СНС још није контактирао овим поводом, тако да не може да се
конкретније изјасни, јер још и не зна „каква је понуда“.
„Уколико то буде само скуп политичких партија, бићу против те идеје, иако не
одлучујем само ја, већ и органи странке. Међутим, ако то буде истински народни
покрет, формиран од правих представника удружења и странака, и као такав политички
представљен, онда немам ништа против“, наглашава Драгушић.
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, истиче за Данас
да ова организација није разговарала са СНС о овој идеји, али да ће, када буде одлучила
да се политички активира, комуницирати и с напредњацима. „Мислим да је нашој
земљи неопходан народни покрет, али је питање шта би његов програм сачињавао, у
ком правцу би се кретао и да ли би искључио партијске интересе“, наводи Орбовић.
С друге стране, Срђан Миливојевић, народни посланик ДС у Скупштини Србије,
иронично каже да би формирање народног покрета била „одлична идеја“, и да њој
треба да се прикључе избеглице, које су то постале за време власти Николића и Вучића,
„као и пензионери, чији су фонд ова двојица опљачкали, а пензије нису исплаћивали“.
„И таксисти треба да постану део тог покрета, пошто су Николић и Вучић на њих
испред парламента испаљивали хеклере. И они са Косова и Метохије треба да им се
придруже, јер док су се њихова огњишта претварала у згаришта, Николић и Вучић су се
уселили у велелепне станове“, наглашава Миливојевић у изјави за Данас.
Марко Благојевић, оперативни директор Центра за слободне изборе и демократију,
каже да СНС нема превише избора осим да формира покрет.
„Кључни проблем напредњака је коалициони потенцијал, слично као и СРС. Радикали
јесу били најпопуларнија странка, али никада толико популарна да би могла да оформи
владајућу коалицију. Такав сценарио се смеши напредњацима и они морају нешто да
ураде“, објашњава Благојевић за Данас.
Према његовим речима, СНС може у коалицију са ДСС, али је то неизвесно. С друге
стране, веома тешко би могли с радикалима. „Напредњацима остаје трећа могућност, а
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то је да окупе снаге, које самостално не вреде пуно, у нешто веће као што је народни
покрет. Ионако те снаге не би могле самостално да пређу цензус, а у скупу чине
одређену разлику. СНС мора да буде доста испред ДС уколико планира да оформи
наредну владу“, указује Благојевић.
На питање Данаса колико је то „доста“, он процењује да разлика између изборних листа
СНС и ДС мора да буде најмање шест или седам процената у корист напредњака да би
уопште могли да размишљају о формирању владе.
СНС ПРАВИ НАРОДНИ БЛОК
Курир, Датум : 6.1.2012, Страна : 3
Вучић најављује окупљање сељака, радника, избеглица и синдиката
БЕОГРАД - Праве дрим тим.
СНС је најавио да ће за предстојеће парламентарне изборе формирати широки народни
покрет, у којем ће се, према речима заменика председника странке Александра Вучића,
наћи представници народа у најширем смислу те речи.
- Окупићемо различита удружења и организације, од радника до сељачких
удружења и избегличких организација, и, наравно, странке. Не искључујем ни
могућност сарадње са синдикатима. Видећемо на који ћемо начин и под којим
називом ићи на те изборе, али тај покрет мора да означи огромну снагу, огромну силу
људи који желе промене, али и снагу стручности, знања и способности, много енергије
свих оних који желе и могу да учине да Србија крене напред - објашњава Вучић за
Курир.
ПРИЗНАЊЕ НОВИНАРУ УРОШУ УРОШЕВИЋУ
Данас – Браничево, Датум : 6.1.2012, Страна : 7
Пожаревац - Урош Урошевић, новинар пожаревачког радија Радио Боом 93 један је од
добитника награде за најбољи медијски прилог о процесу европских интеграција у
Србији објављен у периоду од 1. јануара до 1. децембра 2011. године.
Награду, студијско путовање у Брисел доделили су му Канцеларија за европске
интеграције Владе Републике Србије, Делегација Европске уније у Србији и Ерсте
Банка који су расписали конкурс.
Урошевић је награђен је за најбољи радијски извештај, за причу о побољшању
услова живота око 120 Рома расељених са Косова, у насељу на периферији
Пожаревца. На примеру једне од ромских породица, која је такође добила нову
кућу из средстава која су уложили пожаревачка општина, Комесаријат за
избеглице, немачка невладина организација АСБ и Европска унија, указано је
како је решавање стамбеног питања један од предуслова за потпуно укључивање
ове популације у друштво. Посебно је указано на значај образовања ромске деце и
унапређење свакодневне културе живљења.
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БЕСПЛАТНА ПОМОЋ ПРЕД СУДОВИМА НА КОСОВУ
Политика, Датум : 8.1.2012, Страна : А10
Дуг пут до истине о фалсификованим документима помоћу којих је имовина расељених
„укњижена” на друге
Поврат или обнова имовине, уписивање радног стажа, неисплаћене пензије,
проблеми су који и даље муче велики број расељених с Косова и Метохије и
избеглих лица из Хрватске и Босне и Херцеговине. Баш из тог разлога покренут је
пројекат „Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији”, који
омогућава бесплатну правну помоћ тој угроженој популацији ради остваривања
њихових права у местима порекла. Чекаонице испред канцеларија овог тима
готово нон-стоп су пуне, а чини се да се проблемима избеглих и расељених не
назире крај. Пројекат финансира Европска унија, а до сада отворено преко 1.000
предмета избеглих и интерно расељених лица која не могу да реше своје правне
проблеме. Канцеларије овог удружења налазе се у Београду, Крагујевцу, Нишу, а
помоћне у Косовској Митровици и Грачаници.
Правници који раде у оквиру пројекта директно заступају прогнане људе пред судовима
и другим установама на Косову и Метохија. Без обзира на безбедносне прилике, гужве
или барикаде на заказана рочишта, како кажу, увек стижу на време. Није се десило да се
неко од правника не појави на заказаном суђењу, а труде се да изађу у сусрет свим
странкама. Расељени с Косова и Метохије најчешће имају имовинске проблеме, а
неретко су жртве разних врста превара.
Долази до фалсификовања уговора, пуномоћја, чак и личних докумената.
– Дешавало се да су људи који су нам се обратили за помоћ изгубили своју имовину, јер
је одређена особа фалсификовала лична документа или пуномоћје нашег клијента, што
је искоришћено да се преварном трансакцијом имовина укњижи на друго лице. То не би
требало да буде компликован случај, јер на основу графолошког вештачења и провером
докумената може да се утврди фалсификат.
Ипак, проблем представља дужина суђења и ефикасност судова. Чак и када се донесе
пресуда у корист наших корисника увек постоји могућност подношења правних лекова,
што може додатно продужити поступак – објашњава Зоран Поповић, кључни експерт и
виши правни саветник у овом тиму.
Такође, одређени судови на Косову и Метохији не признају овере судова Републике
Србије, па особа којој је правна помоћ преко потребна мора да иде на Косово и
Метохију како би оверила пуномоћје.
Поједини људи, из страха за личну безбедност, тешко се одлучују да, макар на кратко,
оду до Пећи, Приштине или Призрена. Правници из овог тима, због законских препрека,
не могу да заступају избегле из Босне и Херцеговине и Хрватске пред судовима ових
држава. Најчешћи проблеми који муче избегле из Хрватске су обнова имовине, пензије,
радни стаж и станарска права.
Избеглице из Хрватске која су до почетка грађанског рата живели у стану на
основу стеченог станарског права, а нису успели да га откупе немају готово
никаква права. У овом случају, право на стамбено збрињавање у Хрватској имају
само појединци који до сада нису стекли никакву другу непокретност у држави у
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којој сада живе. Такође, у незавидној позицији су људи који су имали викендицу
или кућу у којој нису имали пријављено пребивалиште, што је услов за обнову
имовине.
– Свим клијентима предочавамо ситуацију такву каква јесте и покушавамо да им
помогнемо колико је могуће. Саветујемо их и пишемо све врсте поднесака за њих:
жалбе, молбе или тужбе – каже Поповић.
У Босни и Херцеговини је већина имовинских проблема решена, а остали су нерешени
само доста компликовани случајеви или проблеми људи који из личних разлога нису
досад били у могућности да покрену поступке. Проблемима никад краја, а радно време
наших саговорника је све дуже. Овај пројекат бесплатне правне помоћи трајаће до
новембра ове године, али сви заинтересовани се надају да ће овај пројекат бити
настављен с обзиром на дужину трајања просечног судског спора и све проблеме на које
наилазе избегли и расељени који покушавају да се изборе за своја права.
ЛИЧНИ СТАВ
Правда, Датум : 9.1.2012, Страна : 2
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији
Присуство председника и премијера Хрватске Иве Јосиповића и Зорана Милановића
божићној литургије је цивилизацијски чин који поздрављам.
Међутим, за нас је кључно конкретно отварање питања суштинског дијалога, који
ће довести до проналажења правичног и трајног решења за проблеме прогнаних
Срба и других оштећених грађана у три кључна сегмента: по питању одузете,
опљачкане и нестале имовине, ратних злочина и несталих лица. Тек решавањем тих
питања може да се говори о новим односима, који ће водити помирењу.
ДОГОВОР МИЛАНОВИЋА И ПУПОВЦА
Дневник, Датум : 9.1.2012, Страна : 25
ЗАГРЕБ: Председник Српског народног вијећа (СНВ), саборски посланик и
потпредседник Самосталне демократске српске странке (СДШ) Милорад Пуповац
изјавио је да је с премијером Зораном Милановићем и другим шефовима странака
Кукурику коалиције постигнут договор о питању мањинских права у Хрватској.
„Постигли смо договор у вези с питањем мањинских права, повратка избеглица,
развоја повратничких средина, интеграције мањина, што смо све уградили у
програм владе, а то чини седам-осам одсто садашњег укупног програма владе”,
изјавио је Пуповац за „Нови лист”.
Постигнут је договор око партиципације СДСС-а у органима власти у министарствима
на нивоу помоћника министара и шефова појединих одељења у Сабору.
Постигнут је и договор о променама изборног законодавства „да би се избегла
сегрегација за мањине на биралиштима”, изјавио је Пуповац.
На питање што је најбитније у том делу програма владе,Пуповац је одговорио да је то
наслеђе оног што се односи на повратак избеглица и наставак рада на донаторској
конференцији, која би требала да буде организована у пролеће под покровитељством
Европске комисије, УНХЦР-а и ОЕБС-а.
„Хрватска на основу тога добија значајан новац за повратак избеглица и ревитализацију
подручја која су била захваћена ратом, од источне Славоније, па до Книна”, рекао је
Пуповац.
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Говорећи о питању станарских права Срба у Хрватској, Пуповац је подсетио да је тај
процес збрињавања покренула прошла влада и да је то саставни део хрватских обавеза у
поглављу 23. преговора с ЕУ. Нагласио је и важност да Срби и друге мањине кроз
образовну и културну политику и политику сећања, врате у саставни део националне
политике.
На питање какви су његови садашњи односи с премијером Милановићем и колико
верује у успех нове владе, Пуповац је одговорио да односи представљају квалитетан и
садржајан политички посао у коме Милановић може рачунати на његову и на подршку
СДСС-а.
Према његовом мишљењу, влада је добила мандат у генерално најнеповољнијем
моменту за Хрватску.
„Двадесет година смо самостално градили земљу која ће бити чланица ЕУ, а данас је та
самосталност на крхким ногама, а Унија је у турбулентним водама. Зоран Милановић
треба да одговори на сва три изазова”, рекао је Пуповац.
ПОЖАЛИЛИ СЕ КОНУЗИНУ
Вечерње Новости, Датум : 9.1.2012, Страна : 4
У Пећкој општини прославили Божић са амбасадором
Мештани неколико села у пећкој општини на Космету, који су присуствовали
божићној литургији у манастиру Пећка патријаршија, пожалили су се руском
амбасадору Александру Конузину да још увек нису добили хуманитарну помоћ
коју је руска влада недавно допремила косметским Србима.
Радосни што су Божић прославили са амбасадором, који је са владиком Јованом,
епископом липљанским и белоруским амбасадором Владимиром Ћушевом
присуствовао ломљењу божићне чеснице, мештани неколико повратничких села
искористили су прилику да се амбасадору Конузину пожале на проблеме са којима се
свакодневно суочавају.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 12.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
У ПЛАНУ ПЕТ МОНТАЖНИХ КУЋА
Дневник, Датум : 12.1.2012, Страна : 11
ИЗБЕГЛИЦАМА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
РУМА: Комесаријат за избеглице општине Рума добио је 3,2 милиона динара за
побољшање услова становања породицама избеглица, која су намењена за
набавку средстава за набавку грађевинског материјала. Церемонија доделе
одржана је последње седмице прошле године у Палати Србија. Локалним самоуправама
у Србији додељена су средства у укупној вредности од 183 милиона динара. Одлуком
председника општине Рума Горана Вуковића формирана је Комисија за избор крајних
корисника, док је процедура израде правилника и текста огласа у току.
- Од усвајања Локалног акционог плана за избеглице 2009. године, у општини
Рума средствима Комесаријата за избеглице Републике Србије и УНХЦР-а,
решено је стамбено питање једанаест породица откупом кућа са окућницом и 36
породица доделом грађевинског материјала за адаптацију, односно завршетак
стамбене градње. Дански савет за помоћ избеглим лицима је обезбедио
грађевински материјал за још 19 угрожених породица.
За решавање стамбеног питања избеглих лица на територији општине Рума, у плану је
изградња пет монтажних кућа средствима Комесаријата за избеглице Републике Србије
на плацу са комплетном инфраструктуром који обезбеђује Општина Рума – истиче
повереник за избеглице општине Рума Светислав Дамјанчук.
Комесаријат за избеглице Републике Србије до сада је обезбедио укупно око 340
пакета са храном за најугроженије категорије избеглих и интерно расељена лица и
помоћ за набавку огрева и лекова за 80 лица.
ХРВАТСКА ХОЋЕ ДЕО СРБИЈЕ
Правда, Датум : 12.1.2012, Страна : 3
ЗАГРЕБ УСЛОВИО ПОВЛАЧЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА ГЕНОЦИД
Хомен: Уколико би Хрватска повукла тужбу против Србије за геноцид, одговор би
био повлачење контратужбе коју је поднела Србија
БЕОГРАД / ЗАГРЕБ - Даљи разговори о судбини међусобних тужби за геноцид
Хрватске и Србије зависе од испуњења захтева који су наведени у хрватској тужби.
Један од основних захтева Загреба јесте да Београд уступи 17.800 хектара на левој
обали Дунава, која катастарски, како наводе у Сабору, припада Хрватској, тврди извор
„Правде“ из Сабора Хрватске.
Хрватска мора да има решена сва спорна питања са суседима уколико жели у ЕУ. Али,
сада је добро време да се преговара и са српским председником, јер иду избори у
Србији и лакше је доћи до компромиса. Ми не можемо тако једноставно повући тужбу
док наши захтеви не буду испуњени, јер је и код нас створена нова влада, па би тако
ХДЗ искористио прилику уколико би олако повукли тужбу. Осим граничних питања, за
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нас је спорна и имовина, а највећи проблем су објекти загребачке компаније „Ина“ наводи наш извор.
Према његовим речима, председник Србије Борис Тадић и председник Хрватске Иво
Јосиповић требало би да о спорним питањима разговарају 3. фебруара на Јахорини.
Зоран Милановић, премијер Хрватске, потврдио је да Србија треба да испуни захтев
Хрватске наведен у тужби, уколико Београд очекује да Загреб повуче тужбу.
У тужби су само неки од захтева које Хрватска поставља. О испуњењу тих захтева од
наших данас партнера из Београда зависи сваки даљи разговор о судбини тужбе - рекао
је Милановић.
Члан Главног одбора СДП Хрватске Жељко Сабо истиче да одлуку о повлачењу тужби
треба донети у међусобним преговорима две земље.
Све лежи у дијалогу, где би се решила сва спорна питања - истиче Сабо за „Правду“.
Стјепан Месић, бивши хрватски председник, сматра да тужбу не треба повлачити, јер
би то, како је казао, Хрватску опасно приближило изједначавању са улогом тадашње
Србије.
С друге стране, Слободан Хомен, државни секретар у Министарству правде, рекао је да
би, уколико би Хрватска повукла тужбу против Србије за геноцид, одговор био
повлачење контратужбе коју је поднела Србија.
Сматрамо да је најбоље повући тужбу и да је то могуће учинити одмах, у овом
тренутку. Тиме би се направио основ за преговоре о свим отвореним питањима
између Србије и Хрватске - казао је Хомен.
Антрфиле : Захтеви Загреба
17.800 хектара Србије
Одмаралишта у Србији
Да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију
Објекте компаније „Ина“
Шта тражи Београд
Повратак избеглица
Повраћај имовине
Решење питања несталих
РЕАГОВАЊА
Небојша Стефановић СНС
Наша власт, ДС и њихови коалициони сарадници, често заборављају шта су интереси
Србије. Што се тиче нашег односа са Хрватском, мислим да би морали да питају када
ће бити дозвољен повратак Срба у своје домове из којих су отерани етничким
чишћењем.
Мирослав Маркићевић НС
Састанак Јосиповића са Тадићем видим као подршку ДС-у и чини ми се да он неће бити
једини који ће такву подршку дати демократама или њеном председнику. Када
говоримо о њиховим претходним сусретима, не видим практичну корист за грађане
Србије.
Влатко Ратковић ДС
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Састанак Јосиповића и Тадића видим као наставак континуиране политике. То је
политика која подразумева добру сарадњу у региону, тачније сарадњу Србије са својим
суседима, и решавање свих отворених проблема из прошлости.
Дејан Вук Станковић Политички аналитичар
Ако се проблеми између Србије и Хрватске успешно реше, то може бити плус за
Бориса Тадића. Било би време, у сваком случају, да се покрене решавање битних
питања између Србије и Хрватске.
ИЗБЕГЛИЧКА КОАЛИЦИЈА УЗ НАПРЕДЊАКЕ
Данас, Датум : 12.1.2012, Страна : 4
Београд - Коалиција удружења избеглица потписала је споразум о сарадњи са
опозиционим Српском напредном странком, с циљем да после избора дође до
промене власти и формирања нове владе. Тиме је ова избегличка коалиција
постала прва чланица „широког народног покрета“, на чијем оснивању
напредњаци ужурбано раде последњих седмица.
Заменик председника СНС Александар Вучић најавио је на конференцији за новинаре
да ће се идуће недеље том покрету прикључити још удружења и организација и
поручио да „промене у Србији не може нико да заустави, ни Борис Тадић ни Драган
Ђилас“.
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта казао је да је већина
удружења које чине ту коалицију подржала споразум са напредњацима. Линта је навео
да су избегличка удружења партнери СНС. „Коалиција удружења избеглица
позваће све прогнане и избегле и све грађане пореклом из БиХ, Хрватске и
Словеније да дају свој глас будућем широком народном покрету“, најавио је
Линта, који сматра да актуелна Влада Србије није испунила очекивања
избеглица.
Напредњаци су се споразумом обавезали на политику активне подршке избеглим и
прогнаним грађанима у остваривању њихових имовинских и других стечених права.
ВУЧИЋ: ПРЕТЊЕ НЕЋЕ ЗАУСТАВИТИ ПРОМЕНЕ
Правда, Датум : 12.1.2012, Страна : 2
УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА ПРИХВАТИЛА ШИРОКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ СНС
Садашња влада Србије води политику лажног помирења са бившим југословенским
републикама, казао је Миодраг Линта
БЕОГРАД - Српска напредна странка и представници Коалиције удружења избеглица у
Србији, која окупља више од 100 удружења, потписали су јуче споразум о сарадњи.
Александар Вучић, заменик председника СНС-а, том приликом поручио је властима да
увреде и претње које им се упућују неће зауставити промене и победу напредњака и
њихових партнера на предстојећим изборима.
Избегли су незадовољни односом државе према њима, нерешавањем статуса и
имовинских и других права која та лица имају у Хрватској, БиХ, па чак и у
Словенији. Уз подршку веома одговорних људи из Коалиције, хоћемо да то
поверење оправдамо, што значи да ћемо да водимо бригу о избеглом
становништву.
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Ти људи морају првенствено да добију посао и право на рад. СНС подржава петицију
са 70.000 потписа о имовинским и стеченим правима.
Обавезали смо се да ћемо предложити резолуцију у Народној скупштини, која ће
говорити о правима избеглица и прогнаних, али и оснивање фонда, који ће деловати на
републичком нивоу и на нивоу градова и општина, а посебно на нивоу Београда - рекао
је Вучић. Заменик председника СНС-а је на заједничкој конференцији за новинаре
после потписивања споразума рекао да тој странци приступа све већи број оних који
желе промене, тако да је и потписивање тог споразума у циљу формирања широког
народног покрета.
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта истакао је да је циљ
споразума са напредњацима да Србија добије нову власт.
Коалиција жели формирање нове владе, која ће радити у ширем интересу грађана
Србије и знатног броја избеглих и прогнаних. Садашња Влада води политику лажног
помирења са бившим југословенским републикама, и то ради преко наших леђа. Она
није испунила наша очекивања и ми се надамо да ће нова влада, коју ће предводити
СНС, водити нову политику - истакао је Линта.
МИМИЦА: ВЛАДА ЋЕ ОМОГУЋИТИ КОМПЕНЗАЦИЈУ
ЗА СТАНАРСКА ПРАВА
Тањуг | 10. 01. 2012. - 14:33х | Коментара: 7
Загреб - Нова хрватска влада намерава да створи услове за повратак свих
избеглица и обештети све жртве рата, као и да са земљама у окружењу дође до
договора о процесуирању ратних злочина, најавио је хрватски вицепремијер за
унутрашњу, спољну и европску политику Невен Мимица, истичући да треба укинути
хрватски закон о ништавости аката бивше ЈНА и СФРЈ и Србије, јер не доприноси
стварању услова за постизање међудржавних уговора.
Мимица је за интернет страницу тпортал.хр рекао да нова хрватска влада
намерава да омогући компензацију за станарска права и ван подручја од посебног
државног старања, да створи услове за повратак свих избеглица и обештети жртве
рата без обзира на њихово национално и етничко порекло.
У програму нове хрватске владе је да се отклоне проблеми који су у основи последица
рата, агресије и разарања, рекао је вицепремијер. Он је напоменуо да је "циљ владе да
омогући компензацију за станарска права и ван подручја од посебног државног
старања, значи без дискриминације према свима онима који имају одређена права по
том основу".
- Преостало је доста тога да се направи, првенствено у погледу стварања потпуних
услова за повратак избеглица и за остваривање имовинских права који су имали
на властити дом, односно обнову домова, али и права која су произлазила из
станарских права - рекао је Мимица.
За нову хрватску владу је од изузетног значаја да се билатералним и мултилатералним
договорима са земљама у окружењу додје до договора о процесуирању ратних злочина
у држави у којој су злочини почињени, рекао је вицепремијер.
- Сарадња правосудних органа у региону је изузетно важна за отклањање трагичних
последица рата, а закон о ништавости аката не доприноси стварању најбољих услова за
постизање медјудржавних уговора, па га је потребно укинути - рекао је Мимица.
Управо пуно спроводјење владиног програма у делу правосудја отклониће садашње
недостатке и заостатке у том процесу, рекао је Мимица. Јавну дипломатију је најбоље
унапредити унапредјењем Хрватске, односно целовитим проводјењем програма владе "остваривањем бољег живота у бољој Хрватској", рекао је Мимица, нагласивши
важност што већег одзива грађана на референдум о приступању ЕУ 22. јануара.
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ПОМОЋ У МАТЕРИЈАЛУ
Блиц – Београд, Датум : 13.1.2012, Страна : 3
ЧУКАРИЦА
Избегла и интерно расељена лица која живе на општини Чукарица моћи ће од 16.
до 30. јануара да конкуришу за доделу помоћи у грађевинском материјалу.
Грађани могу да се пријаве и информишу о конкурсу у згради општине Чукарица
или на сајту www.cukarica.rs.
ДА ЛИ ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА МОГУ ДА СЕ БАВЕ ПОЛИТИКОМ
Политика, Датум : 13.1.2012, Страна : А6
Дан пошто су Српска напредна странка и Коалиција удружења избеглица
потписали споразум којим се СНС обавезао да ће подржати три темељна захтева
избегличких удружења, а коалиција да ће позвати све избегле и прогнане да
гласају за широки народни покрет, који ће предводити напредњаци, стигле су
критике на овај аранжман.
Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
Милојко Будимир изјавио је јуче да избегличке организације немају права да се
баве политиком и да је Коалиција удружења избеглица прекршила Конвенцију
УН о избеглицама и Статут избегличких удружења.
Да је потписивањем споразума о сарадњи са СНС-ом прекршена Конвенција УН
сматра и републички комесар за избеглице Владимир Цуцић. Он каже за наш лист
да „ни у најцрње време ЈУЛ-а и Бубе Морине није се очекивало да се избегличка
удружења политички изјасне”. Миодраг Линта, председник Коалиције удружења
избеглица, међутим, одговара да ради сасвим исправну ствар.
„Према Конвенцији УН избегличка удружења се не могу бавити политиком, јер би се у
том случају радило о политичкој странци, а исто тако, наш статут дефинише да су
избегличка удружења невладине и нестраначке организације”, рекао је Будимир за
Танјуг након састанка са председништвом асоцијације. Он је додао да се, према оцени
председништва асоцијације, ради о манипулацији избеглицама.
Истичући да овакве оптужбе не заслужују коментар, Линта за „Политику” објашњава
да се коалиција није учланила у СНС ни као колективни члан нити је он као њен
председник члан СНС-а.
„То је споразум два партнера око одређених питања око којих се слажемо.
Мислимо да, по постојећим законима, радимо исправну ствар јер циљ овог
споразума јесте управо да допринесе проналажењу стварних решења проблема
избеглих и прогнаних лица”, истиче Линта и наводи да овим споразумом није
прекршена Конвенција УН.
Републички комесар за избеглице указује да је „некакав општи политички
интерес избеглица према земљама порекла био увек заједнички артикулисан без
обзира на провенијенцију људи који су их водили, од крајње левог до крајње
десног” и додаје да је ово „озбиљан аутогол према избегличком корпусу”.
„Претпостављам да ни у СНС-у нису располагали свим потребним
информацијама. Није добро да се избеглице, и маргинализоване категорије
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користе у политичке сврхе”, истиче Цуцић. Он каже и да се, колико је њему
познато, чланице коалиције нису изјасниле о сарадњи са напредњацима, а и не зна
се колико их тачно има. И пошто у Србији делује више од 120 избегличких
удружења, додаје Цуцић, у овом моменту Линта, „са тим својим гласом,
представља једну стодвадесетину тих артикулисаних избегличких удружења и
интереса”.
Наводећи да Цуцић није члан његове организације и да не би требало да се меша у рад
њених органа, Линта указује да је коалиција у претходном периоду настојала да
успостави дијалог са председником Борисом Тадићем и премијером Мирком
Цветковићем.
„Нажалост, нисмо успели. Од средине 2010. до данас упутили смо председнику Тадићу
11 службених дописа и у сваком смо тражили да нас позове на састанак. Ни на један
није чак ни одговорено из кабинета. Подсетићу и да председник и премијер, односно
Влада Србије, нису подржали петицију избеглих и прогнаних Срба из Републике
Хрватске коју је потписало 70.000 људи”, каже Линта.
Милојко Будимир је јуче критиковао и покушај СНС-а и Миодрага Линте да
злоупотребе ту петицију, у чијем је организовању учествовала и асоцијација.
Она није прављена да би „послужила као мираз за неку политичку странку, већ да се
међународној заједници скрене пажња на проблеме избеглица у контексту пријема
Хрватске у чланство у ЕУ и затварања поглавља 23 правосуђе и темељна људска
права”.
Линта, међутим, наводи да је његова коалиција иницијатор и организатор прикупљања
потписа и понудила је и другим избегличким удружењима да се прикључе ако желе.
СЕЛА БЕЗ КРОВОВА
Правда, Датум : 13.1.2012, Страна : 8
ИСТОК - Олујно невреме и ветар, који је дувао више од 150 километара на сат, пре
три дана опустошио је подручје општине Исток. Најтежа је ситуација у
повратничким селима Љут, Драгољевац, Источко Бело Ноље, Дубрава и Жач, а ништа
боље није ни у селима Брестовик и Љевоша у суседној општини Пећ.
Мештани кажу да не памте веће невреме, иако је Исток познат по јаким олујним
ветровима.
Као у филму
- Ветар је носио све. Кидао је електричне стубове, скидао кровове с кућа и помоћних
објеката. Било је као у филмовима страве и ужаса - прича Радомир Седларевић из
Драгољевца, чија је повратничка кућа остала без крова.
- Беспомоћни смо. Помоћи ниоткуда - каже у име деведесетак домаћинстава
српске националности Седларевић, наводећи да су се тамошњи повратници
обратили за помоћ и Приштини и Београду.
- Ово невреме уверило нас је да смо сами и да ми нисмо грађани ни Косова ни Србије огорчен је његов брат Далибор, кога затичемо са Радомиром накрову куће, док
покушава да веже поломљене носеће греде крова.
Лопови профитирају
- Нико, изузев шефа канцеларије за повратак општине Исток Весне Маликовић и
представника УНХЦРа, није свратио у село, бар да се увери да ли смо преживели - каже
он, наводећи да је штета на кућама у Драгољевцу у просеку од 2.000 до 2.500 евра, јер
не постоји кућа с које није скинут кров.
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- Сместили смо се у неколико кућа и покушавамо да поправимо једну по једну - прича у
име сународника Момир Вулић из Љуга, додајући да су њихову несрећу искористили
лопови и продавци.
- Лопови су протеклих ноћи опљачкали неколико полусрушених кућа и из њих однели
покућство. Продавци су утростручили цене грађевинског материјала, па сада један цреп
кошта евро и по, уместо 50 центи - каже Вулић.
Антрфиле : Влада мора да помогне
Саветник косовског министра за рад и социјалну политику Лазар Радуловић најавио је
да ће помоћи, али једнократна интервентна помоћ од 300 евра не може да санира
оштећења на објектима која се, по његовој процени, у просеку крећу од 2.000 до 2.500
евра.
Радојица Томић министар за повратак у влади Косова, каже да ће његове екипе са
тимом Европске комисије данас кренути на терен, како би се у најкраћем року
санирала оштећења на кућама.
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ХУМАНИСТИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.1.2012, Страна : 30
КРАЉЕВО - У оквиру програма опоравка који спроводи Црвени крст, тридесеторо
овдашњих малишана, од седам до 15 година, који су у рату изгубили родитеље,
или живе у хранитељским, избегличким и социјално угроженим породицама,
отпутовало је на седмодневно зимовање у војном одмаралишту "Бели бор" на
Тари.
Одмор краљевачких малишана у целости финансира "гастарбајтерска" породица
Мануеле и Вилиена Станишића из Швајцарске, који већ четири године донирају
новац за по два дечја кампа годишње - летњи и зимски - а обезбеђују и комплетну
одећу и обућу за децу која у њима бораве.
ПАКЕТИЋИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.1.2012, Страна : 30
ПРОКУПЉЕ - Поводом Српске нове године, Клуб навијача Црвене звезде поделио
је педесетак пакетића малишанима без родитељског старања, као и деци
расељених породица из Хрватске и Босне.
По речима Александра Дикића, председника прокупачког Клуба, ово је већ девета
хуманитарна акција "делија", које су дарове обезбедили из сопствених средстава и уз
помоћ донатора.
АСОЦИЈАЦИЈА: ИЗБЕГЛИЦАМА НИЈЕ МЕСТО У ПОЛИТИЧКИМ
СТРАНКАМА
Пресс, Датум : 14.1.2012, Страна : 5
Манипулација Критика споразума Коалиције избегличких удружења са СНС
Асоцијација избегличких и завичајних удружења Срба из Хрватске и Центар за
комуникацију „Правда“ најоштрије су осудили Коалицију удружења избеглица да
је споразумом са СНС-ом покушала да манипулише том популацијом.
Председник асоцијације Милојко Будимир истиче за Пресс да избеглице не смеју
да се везују ни за једну политичку странку, већ морају искључиво да буду уз власт.
- Наше проблеме не може да реши опозиција, нити било ко други осим државне власти,
па не смемо да се јавно политички декларишемо. Тим споразумом Коалиција
избегличких удружења прекршила је Конвенцију УН о избеглицама и Статут
избегличких удружења. Тужно је што председник те коалиције Миодраг Линта користи
тај споразум са СНС-ом ради своје личне промоције и на тај начин злоупотребљава све
избеглице из Хрватске - наглашава Будимир.
Матијаш: Користио Хрватима
Он је најавио да ће избеглице, које су у међувремену добиле држављанство Србије и
тако оствариле бирачко право на изборима, сами, као и до сада, одлучити коју ће
политичку опцију подржати.
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Будимир је напоменуо и да Линта ни није избеглица, већ да је у Србији остао
након завршеног факултета у Београду.
- Линта је за пројекте свог удружења добијао новац од хрватских институција закључује Будимир.
Раде Матијаш, потпредседник асоцијације, каже за Пресс да је Линта лично
одговоран за то што Србима избеглим из Хрватске нису враћена станарска права.
- Линта је спроводио тај процес и одговоран је што тада нисмо добили назад станарска
права, већ нам је Хрватска дала програм стамбеног збрињавања, што је сасвим друго.
То иде у корист Хрватској, а не избеглицама - каже Матијаш.
Председник Управног одбора Центра за комуникацију „Правда“ Драган
Секуловић одбацио је споразум између СНС-а и Коалиције избегличких удружења
и позвао избеглице у Србији да ускрате подршку напредњацима.
- Избеглице не могу потписати споразум са истим онима који су унесрећили Србе
у Хрватској, који су им упутили фаталну претњу да не прихвате план „З 4“, који
су издали чак и свог вођу и матичну странку, којима не дозвољавају ни да пређу
државну границу са Хрватском - навео је Секуловић.
С друге стране, Миодраг Линта каже да је споразум са СНС-ом потписан само зато што
са његовом коалицијом нико из власти није желео да комуницира.
Линта: Изашли у сусрет
- Током 2010. године послали смо премијеру Мирку Цветковићу и председнику Тадићу
укупно 15 службених дописа како би примили нашу делегацију, али нам нису чак ни
одговорили. У фебруару прошле године смо свима понудили дијалог, а како нам је само
СНС изашао у сусрет, са њима смо сада и потписали споразум - рекао је Линта, и
истакао да се та коалиција није учланила у СНС, ни као колективни члан, нити је он
лично члан те странке.
Линта је негирао оптужбе да није избеглица.
- Након прве две године студија у Загребу, 1991. сам због антисрпске атмосфере дошао
у Београд, где сам наставио студирање и остао сам овде - рекао је Линта, и додао да је
неколико година имао статус избеглог лица.
ТРИ ВАРИЈАНТЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ
Данас – Викенд, Датум : 14.1.2012, Страна : 8
О идеологији савремене државности или Србија између чекића и наковња
Идеологија (фр. идеологие - од грчких појмова идеја и логос) - знамо реч је о кованици
француског просветитељства из 18. века. Она најчешће подразумева систем идеја,
веровања и норми. Идеолошка свест најчешће потиче од традиционалних класа
(радничка, буржоаска, либерална итд), или од савременог националног или
међународног аспекта државе.
Ова савремена рационализација (јасно представљање народној вољи) водећих
(идеолошких)
принципа
подразумева
разматрање
питања
од
државо
(творно)одбрамбеног или савременог интеграционог значаја (нпр. чланство у НАТО
или ЕУ).
Свака идеолошка свест неминовно формира своју класу, односно, класни интерес.
Пошто је народ носилац суверенитета у Србији, политичке партије или пан-грађански
(хоризонтално /идејно/ удружени) савези требали би својим јавним деловањем да
искрено заступају (и по Уставу) свој однос према овим питањима. Односно, ове партије
или грађански удружени интереси тада би се и могли сматрати народно (демократски)
легитимним. Наравно, на партији или грађанском удруженом интересу је да одреди
меру, односно, степен у којем ће заступати и ова питања. У савременој демократији ово
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се просто подразумева као део већ формиране политичке културе и фундаменталне
одговорности према друштву - тзв. државништва.
Многи политички актери и аналитичари, често не разумевајући сам појам идеологије,
спремни су да олако заступају став како идеологија у политичком животу Србије данас
није битна, како су битније животне (мале) ствари, висина пензије, социјални програми
итд... Али, ако бисмо дубље ушли у суштину политичког деловања сваке
парламентарне странке у Србији, дошли бисмо на основу водеће (нажалост иностране)
перцепције нашег „великог“ (биг пицтуре) политичког деловања и до супротног
закључка!
Сви актери и организације од значаја за политички живот, неминовно са својим
међународним контактима, сарадњом... сусрећу се и са основним питањем које их и
класно идентификује у Србији: „Да ли заступате интерес да Србија постане чланица
НАТО или ЕУ?“ То је та класна реалност, која сваког озбиљнијег политичког актера
идеолошки пер се данас детерминише у Србији.
Почевши од брзопотезног (без адекватне јавне расправе) усвајања Устава (у вези са
самопроглашавањем независности Косова) и тзв. декларације о војној неутралности
(2006-2007) па све до краја августа 2011. године (долазак немачке канцеларке Ангеле
Меркел у Београд), можемо констатовати три легитимне идеологије државности најпре чланство у ЕУ без активне сарадње са НАТО и другим војним савезима
(декларација о војној неутралности) и компромисни преговори о статусу Косова (на
основу Резолуције 1244 СБ УН), затим чланство у НАТО и ЕУ и прихватање
унапређене верзије Ахтисаријевог плана на Косову (фактичко али не и формално
признање независности Косова) и, коначно, морална борба за враћање суверенитета и
територијалног интегритета Србије на Косову захтевом за доследним спровођењем
Резолуције 1244 СБ УН (што је фактичко одступање од НАТО и ЕУ интеграција и
изостанак активне сарадње са НАТО и другим војним савезима у свету).
Међутим, од краја августа 2011, ваљда би требало имати другачији избор.
Односно, на располагању су нам три реалполитичке идеологије државности.
Једна је Народно „скретање“ Срба - пре свега на северу Косова и у Републици Српској
(као и важних београдских медија у складу са инструментализацијом већине НВО) у
косоварски (Ахтисаријев) државни модел и босански унитаристички (Калајев) модел
(тзв. Преокрет) - који подразумева улазак (уморене) Србије (са јаком Војводином и
Санџаком) у НАТО и ЕУ, и то партнерски са централизованим Косовом (уз касније и
формално признавање независности Косова) и унитарном БиХ.
Друга је Умерена (грађанска) Србија - која има и флексибилан и дефинисан смер ка ЕУ
и НАТО (ако народ потврди референдумом) делујући у оквиру колективног система
ОЕБС-ЕУ-НАТО (шведски модел европске активне несврстаности, а норвешки модел
међународне активне несврстаности у односу на УН). Ова идеологија уважава (јаку)
Републику Српску јачајући партнерство са стабилном БиХ. Без формалног је
признавања независности Косова прихватајући при том фактичко одустајање од
међународног компромиса по питању статуса. Ова опција уважава ирски модел, где би
се Уставом Србије (фундаменталним принципом јединствене Србије) гарантовала воља
свих грађана Косова да граде демократски систем у складу са самоуправом ове
територијалне надлежности, а ослањајући се на одредбе Резолуције 1244 СБ УН. Исто
тако, ова флексибилност важи ако узрокује и гаранцију за регионалну аутономију и
интересе Срба на Косову - уважавајући тиролски или оландски модел.
То подразумева заштиту мултиетничности и повратак избеглих и расељених лица - што
је предуслов за претходно поменуту самоуправну функцију свих грађана Косова на
основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН.
Трећа је Европски изузета (русофилска) Србија - где се услед агресивнијег приступа ЕУ
и НАТО на положај (идентитет) Срба на Западном Балкану (нарочито на Косову и у
3

БиХ) већинско јавно мњење у Србији окреће више ка Русији и Кини (одступајући од
чланства у ЕУ и НАТО).
Оваквим дефинисањем, свако ко претендује да оствари озбиљнији резултат на
следећим парламентарним изборима у Србији заступа и савремену државну идеологију,
у мањем или већем степену. Не треба заборавити да Европа не познаје идеологију
савремене државности која настаје на прихватању константно губитничких
државо(творно)одбрамбених позиција, што је наш случај са распадом СФРЈ и даљом
еволуцијом овог простора на државе Западног Балкана... и још горе креативних
изговора за неостварене (магловите) поруке упућене у име свог народа. Зато овакав
приступ свакако не можемо дефинисати као идеологију државништва!
Можда нам се и учини да наши садашњи кандидати за доминацију у политичком
систему (тренутно као некакви „псеудокраљеви“), носиоци две највеће и још увек
поприлично магловите (идеолошки) партијске листе, Борис Тадић (активан и као
председник Републике и као председник ДС) и Томислав Николић (као причешћени
председник СНС), желе да нас још мало држе у фази ускоинтересних калкулација о
власти под условима (страних) притисака. До којих ће избора то чинити - још увек не
знамо! Не би ваљало да се неки Швајцарац нашали на наш рачун, речима - Гласате за
нешто што је најближе идеологији нашег сира. Лако се једе, али се још лакше и сече!
Ненад М. Илић, Аутор је члан Центра за студије доброг управљања из Београда
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СТАНОВИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.1.2012, Страна : 19
УБ - За решење стамбеног питања избеглица и расељених обезбеђено је 2,4
милиона динара. Комесаријат је за грађевинске пакете и откуп сеоских
домаћинстава издвојио више од два милиона динара, а остатак је учешће локалне
самоуправе.
На подручју убске општине, иначе, живи више од 450 избеглица и 140 интерно
расељених особа, за које је током протекле три године изграђено 20 станова, откупљено
12 сеоских домаћинстава и набављен грађевински материјал.
АРБОЛЕДА: ВЕЋИНА НЕ ЖЕЛИ ДА СЕ ВРАТИ
Политика, Датум : 16.1.2012, Страна : А6
Високи комесаријат УН за избеглице усмериће ове године пажњу на трајно збрињавање
више од 97.000 интерно расељених с Косова и Метохије у централној Србији, изјавио је
јуче шеф канцеларије УНХЦР-а у нашој земљи Едуардо Арболеда.
„Више нећемо издвајати знатна средства за помоћ избеглицама, јер очекујемо да
ће ЕУ, САД и други донатори да обезбеде директну подршку владама у региону за
трајно збрињавање преосталих угрожених избеглица”, рекао је Арболеда у
интервјуу за Танјуг.
Пажња УНХЦР-а, како је казао, биће усмерена на праћење регионалног процеса
затварања избегличке кризе и помоћ расељенима. „Према истраживањима, која смо
спровели прошле године, у централној Србији има 97.242 интерно расељене особе
којима је потребна помоћ”, рекао је Арболеда и додао да је три милиона долара из
буџета УНХЦР-а намењено за подршку њиховом збрињавању. То подразумева, као и
за избеглице, откуп сеоских домаћинстава, доделу пакета грађевинског
материјала за завршетак започетих кућа, финансијску подршку за куповину
пољопривредних машина или за започињање неке самосталне привредне
делатности, објаснио је Арболеда.
Нагласивши да људи имају право да се у своје домове врате, ако желе и када желе,
и да ће им у томе УНХЦР и даље помагати, Арболеда је истакао да треба имати на
уму да је повратак на КиМ „доста ограничен” и да због тога „већина интерно
расељених не жели да се врати”.
Према подацима УНХЦР-а, како је навео, 2011. године се на огњишта вратило
1.025 интерно расељених, од тога из места широм Србије 571 особа, међу којима је
419 Срба, од којих 326 из централне Србије. „Нико не зна колики је стварно број
повратника на КиМ, због тога што има и различитих самосталних повратака, али
и секундарне миграције.
Многи повратници, нажалост, поново одлазе јер нема посла, не осећају се безбедно,
имају ограничену слободу кретања. Међу онима који изразе жељу да се врате на КиМ и
који дођу код нас на разговор, има и оних који нису озбиљни у својим намерама”,
објаснио је Арболеда. „Једна ствар нас је обесхрабрила.
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Упркос нашим напорима да пружимо помоћ људима да се врате – а успели смо да
обезбедимо куће за известан број повратника – открили смо да неки од њих те
куће продају и враћају се овамо”, објаснио је шеф канцеларије УНХЦР-а.
ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ 97.000 РАСЕЉЕНИХ СА КИМ
Дневник, Датум : 16.1.2012, Страна : 2
ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ УНХЦР-а У СРБИЈИ ЕДУАРДО АРБОЛЕДА
Високи комесаријат УН за избеглице усмериће ове године пажњу на трајно збрињавање
више од 97.000 интерно расељених с Косова и Метохије у централној Србији, изјавио је
данас шеф канцеларије УНХЦР-а у нашој земљи Едуардо Арболеда. „Више нећемо
издвајати значајна средства за помоћ избеглицама, јер очекујемо да ће ЕУ, САД и други
донатори да обезбеде директну подршку владама у региону за трајно збрињавање
преосталих угрожених избеглица”, рекао је Арболеда у интервјуу Тањуг у. Пажња
УНХЦР-а, како је казао, биће усмерена на праћење регионалног процеса затварања
избегличке кризе и помоћ расељенима.
„Према истраживањима, која смо спровели прошле године, у централној Србији има
97.242 интерно расељене особе којима је потребна помоћ”, рекао је Арболеда и додао
да је три милиона долара из буџета УНХЦР-а намењено за подршку њиховом
збрињавању.
То подразумева, као и за избеглице, откуп сеоских домаћинстава, доделу пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих кућа, финансијску подршку за
куповину пољопривредних машина или започињање неке самосталне привредне
делатности, објаснио је Арболеда.
Нагласивши да људи имају право да се у своје домове врате, ако желе и када желе, и да
ће им у томе УНХЦР и даље помагати, Арболеда је истакао да треба имати на уму да је
повратак на КиМ „доста ограничен” и да због тога „већина интерно расељених лица не
жели да се врати”.
Према подацима УНХЦР-а, како је навео, 2011. године се на огњишта вратило 1.025
интерно расељених, од тога из места широм Србије 571 особа, међу којима је 419 Срба,
од којих 326 из централне Србије. „Нико не зна колики је стварно број повратника на
КиМ, због тога што има и различитих самосталних повратака, али и секундарне
миграције. Многи повратници, нажалост, поново одлазе јер нема посла, не осећају се
безбедно, имају ограничену слободу кретања. Међу онима који изразе жељу да се врате
на КиМ и који дођу код нас на разговор, има и оних који нису озбиљни у својим
намерама”, објаснио је Арболеда.
„Једна ствар нас је обесхрабрила. Упркос нашим напорима да пружимо помоћ људима
да се врате - а успели смо да обезбедимо куће за известан број повратника - открили
смо да неки од њих те куће продају и враћају се овамо”, објаснио је шеф канцеларије
УНХЦР-а. Он је подсетио да је УНХЦР у протеклих 20 година за решавање
избегличке кризе у Србији дао око 500 милиона америчких долара и да је ова
помоћ од 2009. у просеку износила 12 милиона долара годишње. Само прошле
године УНХЦР је помогао да трајно буде збринуто око 2.000 избегличких и
расељеничких породица.
УНХЦР неће више, како је казао, издвајати директна средства за трајна решења
проблема избеглица, пошто је у складу с регионалним пројектом за затварање
избегличке кризе, Србија тражила 335 милиона евра. То је око 60 одсто укупних
средстава којима Србија у наредних пет година треба да трајно збрине 16.780
избегличких породица.
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Арболеда је указао да је у току формирање Фонда за прикупљање 500 милиона евра за
реализацију регионалног пројекта и да ће донаторска конференција, према
информацијама УНХЦР,, бити одржана крајем априла.
Он је навео да су највећи потенцијални донатори ЕУ и САД, али и да ће УНХЦР-а
замолити поједине чланице ЕУ, скандинавске земље и Јапанску агенције за развој да
годишње дају мање суме од три и више милиона евра у наредних пет година.
„Рачунамо да тако прикупимо још 50 до 100 милиона евра за донаторски фонд”,
објаснио је Арболеда.
УНХЦР ће ове године, како је рекао, наставити сарадњу са државним органима Србије
на решавању проблема људи који немају лична документа и који се налазе у ризику од
апатридије, као и тражилаца азила.
УНХЦР је свестан да се Србија, која граничи с ЕУ, суочава и с повећаним бројем
тражилаца азила, рекао је он и навео да је лани око 3.000 људи из више од 30
земаља тражило азил у Србији, „која је учинила све што је могла да реши питање
њиховог смештаја.”
„Међутим, смештај не значи решење овог проблема, већ је потребно унапредити
процес утврђивања ко је заиста избеглица међу тражиоцима азила”, рекао је
Арболеда.
Указавши да сви мигранти који пролазе кроз Србију имају право да поднесу захтев за
азил, он је упозорио да, у недостатку брзог и ефикасног процес утврђивања њиховог
статуса, може доћи до злоупотреба.
Према његовим речима, Србија великодушно прихвата тражиоце азила, а уколико
већина зна да њихови захтеви неће бити узети у поступак, односно да нема
опасности од присилне депортације, а имају привремени смештај, онда се
потенцијално у питање доводи институт азила. „Ефикасна и експедитивна
процедура утврђивања избегличког статуса мора ићи руку под руку са обезбеђењем
смештаја за тражиоце азила”, закључио је Арболеда.
ЈАГМА ЗА ГЛАСОМ ИЗБЕГЛИХ
Дневник, Датум : 15.1.2012, Страна : 4
МОГУ ЛИ УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА У САВЕЗ СА ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА
На десетине хиљада избеглица практично је доведено пред свршен политички
чин, када је пре неколико дана, два месеца уочи расписивања избора, једна од
њихових кровних организација у Србији склопила Споразум о сарадњи са
Српском напредном странком.
– Позваћемо све прогнане и избегле из БиХ, Хрватске и Словеније да дају свој глас
будућем широком народном покрету и да после избора добију нову владу која ће
водити нову политику у интересу свих грађана - рекао је председник организације
„Коалиција удружења избеглица у Србији„ Миодраг Линта, након што је у друштву
напредњака Александра Вучића обелоданио Споразум са СНС-ом.
Овим позивом, за који према сазнањима „Дневника” не постоји пуна сагласност
ни у самој Коалицији која окупља 52 удружења избеглица и завичајна клуба,
Линта се заправо обратио избеглицама, групи од око 220.000 људи, колико се
процењује да их је у Србији до сада узело српско држављанство. Тих 220 хиљада су, за
разлику од званично 74.000 људи са избегличком легитимацијом, и формално грађани
ове земље са свим правима, па и правом гласа, али се и даље у ширем контексту
третирају као избеглице, с обзиром на разне нерешене проблеме.
Борис Делић, који води „Избеглички сервис за повратак„, чланицу „Коалиције
удружења избеглица у Србији”, противи се потписивању Споразума са СНС-ом,
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али и са било којом другом политичком странком, јер таква сарадња „није у
принципима деловања невладиног сектора„.
– То је основни мотив нашег противљења. Па, основали смо удружење избеглица, а не
политичку странку! – каже Делић за „Дневник”.
Он је, како наводи, у новинама видео да је „Коалиција удружења избеглица„ са
Српском напредном странком потписала Споразум о сарадњи и додаје да председник
Линта тај предлог није ставио ни пред Скупштину ни Председништво њихове
организације, иако је то „крупно питање, а не ситница, определити се за неку партију„.
Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
АП Војводине Радомир Кукубат сматра да потписивање споразума са политичком
странком није у интересу избеглих и прогнаних.
– Фонд се не бави страначким опредељењем избеглица и поштује политичка
права која избегла лица имају. Они, дакле, имају право да подржавају једну или
другу странку и у то немамо право да се мешамо, нити да им ту слободу ограничавамо.
Међутим, овде се по свему судећи не ради о одлуци избегличких организација, већ о
поступку појединца – каже Кукубат за „Дневник”.
По његовом сазнању, никаква одлука „Коалиције удружења избеглица„ о томе да се
придружи једном политичком блоку или странци не постоји, нити је неко удружења
које чине ту коалицију уопште питао о томе.
– Јављали су нам се из те организације, бар десетак њих, који су шокирани и згрожени
тим поступком. То је, дакле, манипулација и покушај да се искористи име Коалиције да
би се добијали неки политички поени, а са становишта интереса избеглица, то је
потпуно контрапродуктивно јер ће довести само до нових подела – сматра директор
покрајинског Фонда.
Потписивање Споразума са СНС-ом критиковао је и републички комесар за
избеглице Владимир Цуцић, рекавши да „ни у најцрње време ЈУЛ-а и Бубе
Морине није се очекивало да се избегличка удружења политички изјасне”.
У другој великој организацији, „Асоцијацији избегличких и других удружења Срба из
Хрватске„, упозоравају да је потписивањем Споразума о сарадњи са СНС-ом
прекршена Конвенција УН-а о избеглицама и статут избегличких удружења.
– Према Конвенцији УН, избегличка удружења се не могу бавити политиком, јер
би се у том случају радило о политичкој странци, а исто тако наш статут дефинише
да су избегличка удружења невладине и нестраначке организације – рекао је
председник Асоцијације Милојко Будимир за Тањуг.
Слична формулација постоји и у Статуту „Коалиције удружења избеглица„. У члану 2,
који дефинише основна начела, циљеве и деловање Коалиције, наводи се да је то
„невладина, нестраначка, хуманитарна и непрофитна асоцијација удружења избеглица
у Републици Србији”.
Говорећи о разлозима сарадње са СНС-ом, председник Коалиције Миодраг Линта
је образложио да садашња Влада Србије није испунила очекивања избеглица и да
води „политику лажног помирења преко леђа избеглих”. По његовим речима,
напредњаци су се споразумом обавезали на политику активне подршке избеглим и
прогнаним и другим оштећеним грађанима у остваривању њихових имовинских и
других стечених права, подршку захтеву избегличког удружења да се успоставе исти
стандарди у суђењима за ратне злочине и решавању питања несталих. То је, заправо,
садржај петиције избеглих и прогнаних Срба из Хрватске коју је организовала његова
Коалиција.
Линта сада подсећа да та петиција није добила подршку државе Србије, председника и
премијера, а потписало ју је 70 хиљада људи. С друге стране, упућени тврде да
петиција није добила подршку Београда јер је Линта инсистирао да у њој остане део
који се односи на то да Србија не подржи Хрватску за њен улазак у ЕУ, иако је
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учлањење Хрватске већ била „готова ствар” и упркос томе што би такав захтев могао да
буде хрватска кочница за даље евроинтеграције Србије.
Нико, при томе, не спори подршку избеглицама за остваривање њихових имовинских и
других права, као што нико не спори ни да државе Србија и Хрватска нису учиниле све
да та питања реше. Најбољи доказ за то је да су две деценије од почетка ратова на
простору бивше Југославије и првог избегличког таласа, они и даље избеглице, мада
многи одавно грађани Србије и то са правом гласа.
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ЛИНТИН СПОРАЗУМ СА СНС ШТЕТИ ИЗБЕГЛИЦАМА
Пресс, Датум : 19.1.2012, Страна : 5
Манипулација Асоцијација избеглица оптужује
БЕОГРАД - Миодраг Линта је злоупотребио петицију иза које су стала 104 избегличка
удружења и коју је потписима подржало 70.000 људи, јер је са СНС-ом склопио
договор зарад властите политичке промоције, тврде представници Асоцијације
избегличких и других удружења Срба из Хрватске.
- Циљ петиције коју је потписало 70.000 људи и иза које су стала 104 избегличка
удружења, од којих су 62 чланови нашег удружења, био је да се не дозволи да
Хрватска уђе у ЕУ пре него што испоштује основна људска права избеглица, а не
да се склапа договор са било којом странком. Ово је покушај да се за једну
страначку опцију придобије око 250.000 избеглица које имају српско
држављанство, као и њихови рођаци и пријатељи, што чини велико бирачко тело.
Линта је злоупотребио петицију, а да притом никога није питао за пристанак и тако
преварио избеглице - рекао је на конференцији за новинаре председник Асоцијације
избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир.
Он је додао да је овим прекршена Конвенција УН о избеглицама, као и статути
удружења према којима избеглицама није дозвољено да се баве политиком.
Линта је испред Коалиције избегличких удружења склопио споразум о сарадњи са
СНС-ом којим позива избегле и прогнане да гласају за СНС на предстојећим изборима.
ДОНЕЛИ ГЛАСОВЕ У МИРАЗ
Вечерње Новости, Датум : 19.1.2012, Страна : 4
ИЗБЕГЛИЦЕ ПРОТИВ СПОРАЗУМА НАПРЕДЊАКА И УДРУЖЕЊА КОЈУ
ПРЕДВОДИ МИОДРАГ ЛИНТА
Међу избеглицама је 250.000 гласача или готово пет одсто гласачког тела
КАКО се ближе избори, партије су све више заинтересоване за избеглице које су узеле
српско држављанство и међу којима има око 250.000 потенцијалних гласача.
Недавно је Коалиција избегличких удружења потписала споразум са Српском
напредном странком, којим позива прогнане да свој глас на изборима дају
напредњацима.
Против манипулације избегличком популацијом у политичке сврхе јуче се побунила
Асоцијација избегличких удружења, коју чине 62 организације прогнаних.
- Наше организације су невладине и не смеју да се баве политиком. Политички
ангажман забрањује нам и Конвенција УН - објашњава Милојко Будимир,
председник Асоцијације.
- Наш партнер за преговоре увек је власт, посебно тела која се баве питањима
избеглица. Само она могу да помогну у решавању наших мука. Немамо права да
се опредељујемо за било коју политичку опцију.
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За споразум Коалиције и СНС Будимир каже да је преседан каквог није било за
последњих 17 година. Он напомиње и како је злоупотребљена петиција са готово
80.000 потписа избеглица који су тражили од ЕУ да успори европски пут Хрватске док
не реши људска права прогнаних.
- И сами смо активно учествовали у прикупљању ових потписа, а сада ће их Коалиција
и њен председник Миодраг Линта однети у мираз СНС - каже Будимир.
Представници Асоцијација, такође, тврде да одлука да се приклоне напредњацима није
заједнички став свих чланица Коалиције, већ само њеног председника Линте.
Са друге стране, Линта тврди да је ”савез” са напредњацима одлука већине чланица
Коалиције. Каже да неће злоупотребити потписе које су прогнани дали у петицији за
решавање њихових проблема у Хрватској. У одлуци да склопи политички споразум не
види ништа чудно и каже да је то урадио због тога што се СНС обавезала на неколико
ствари које иду у прилог избегличкој популацији.
Антрфиле : ПЕЛЕВИЋ: ХТЕЛИ СМО ДА ПОМОГНЕМО
СА коалицијом избегличких удружења споразум смо потписали на њихову, а не на
нашу иницијативу - каже за ”Новости” Борислав Пелевић, члан председништва
СНС.
- Обратили су нам се, јер сматрају да их је држава запоставила и учинићемо све да
им помогнемо.
Иако саме избеглице носе гласова довољно да се пређе цензус, Пелевић тврди да у овом
споразуму СНС нема посебних интереса и да се странка за њега одлучила да би
помогла прогнанима.
ИМИГРАНТИ ЋЕ УСКОРО БИТИ ИЗМЕШТЕНИ ИЗ КОВИЉАЧЕ
Блиц – Србија, Датум : 19.1.2012 ,Страна : 7
Владимир Вуловић о договору у Београду
Од 1. фебруара сви имигранти из Бање Ковиљаче, изузев тражилаца азила
смештених у Центру за азил, биће измештени из овог места, а дотад требало би да
буде отворен привремени објекат са 200 места, где би били збринути сви
прекобројни тражиоци азила, изјавио је за „Блиц“ председник Удружења грађана
„За Бању Ковиљачу“ Владимир Вуловић.
У Београду смо имали састанак са министром Расимом Љајићем, шефом комисије
Владе Србије за решавање проблема азиланата у нашем месту, и он нам је рекао да би
до почетка фебруара требало да се отвори такав објекат, а ових дана биће познато и где
ће се тај објекат налазити. То значи, да би уз организоване акције полицијских служби
на хапшењу и депортовању илегалних имиграната, у Бањи Ковиљачи требало да остане
само 80 смештених у Центру за азиланте - објашњава Вуловић.
Он додаје да је прихваћен и захтев представника удружења да се од 1. фебруара
тражиоци азила више не упућују у Бању Ковиљачу, већ у тај привремени објекат.
Инсистирали смо и на што је могуће бржем отварању новог центра за азил, као трајном
решењу проблема имиграната у Бањи Ковиљачи.
Захвални смо и припадницима Жандармерије, стационираним у нашем месту, за
савесно и професионално обављање задатака - каже Вуловић.
Он је потврдио да су на састанку у Београду учествовали и заменик директора
полиције Бранислав Митровић, помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов и
начелник Одељења за странце МУПа Србије Милош Затезало.
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Због великог броја илегалних и м и г р а н а т а , ово удружење је у новембру покренуло
протесте, а родитељи су престали да пуштају децу у школу, правдајући се страхом за
безбедност малишана.
Влада Србије потом је формирала комисију за решавање проблема прекобројних
имиграната, а на једном од ранијих састанака у Бањи Ковиљачи помоћник
комесара за избеглице Иван Гергинов је рекао да би сви страни мигранти из тог
места могли бити одсељени до краја маја или почетка јуна, до када би требало да
почне да ради нови Центар за азил у некој од преуређених касарни Војске Србије.
Он није прецизирао где ће се тај центар налазити.
РАСПОДЕЛА ПОМОЋИ НА КИМ
Преглед, Датум : 19.1.2012, Страна : 5
На северу Косова и Метохије почела је дистрибуција хуманитарне помоћи коју су
за најугроженије становништво обезбедили Влада Србије и Руска Федерација. Два
агрегата из контингента руске помоћи додељена су Студентском и Здравственом
центру у северном делу Косовске Митровице. У наредних месец дана у општинама
на северу Косова биће дистрибуирано 400 тона помоћи за око 8.000 социјално
најугроженијих становника.
У Зубином Потоку и Лепосавићу већ је почела дистрибуција док би расподела
корисницима у северној Косовској Митровици требало да почне за неколико дана.
Хуманитарна помоћ биће додељена социјално угроженим, интерно расељјеним, лицима
у колективним центрима, породицама киднапованих и несталих лица, као и
пензионерима чија примања не прелазе 15 хиљада динара.
НОВИ ЦЕНТАР ЗА 200 СТРАНАЦА У ФЕБРУАРУ
Пресс, Датум : 19.1.2012, Страна : 20
У Бањи КовиљаЧи остају само 84 азиланта
Чврста обећања На састанку министра Расима Љајића и Удружења „За Бању
Ковиљачу“ истакнуто да ће ускоро бити отворен привремени центар, где ће бити
смештени сви азиланти који су ван центра у Бањи
Од 1. фебруара у Бањи Ковиљачи остаће само азиланти из Центра за азил, док ће
сви остали бити измештени из овог туристичког места. Ово је јуче за Пресс изјавио
Владимир Вуловић, председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, после састанка са
министром Расимом Љајићем, представницима полиције и Комесаријата за избеглице,
одржаном у Министарству рада и социјалне политике.
Вуловић је рекао да су добили уверавања да ће до почетка идућег месеца бити отворен
привремени центар са 200 места, где ће бити смештени сви тражиоци азила који су ван
Центра за азил у Бањи Ковиљачи, а да ће полиција истовремено изместити све илегалне
имигранте.
Тендер завршен 18. јануара
- Тако би у Ковиљачи остали само азиланти из Центра за азил, који има 84 места.
Тендер за привремени смештај завршен је 18. јануара, а Удружење „За Бању Ковиљачу“
инсистирало је да објекат не буде у близини Ковиљаче.
Министар је прихватио наш захтев да се од почетка фебруара тражиоци азила упућују у
тај привремени објекат, а не као до сада у Бању Ковиљачу - рекао је Вуловић после
састанака, који је део редовних сусрета министра Љајића, шефа комисије Владе Србије
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за решавање проблема азиланата у Бањи Ковиљачи и представника Удружења „За Бању
Ковиљачу“, започетих у новембру.
Похвале Жандармерији
Према Вуловићевим речима, на састанку им је речено да се тренутно ван центра у
Ковиљачи налази око 120 тражилаца азила, а процена удружења је да је илегалних
између 500 и 1.000. Он тврди да је од почетка године уследио поновни неконтролисани
прилив имиграната у Ковиљачу и да је ситуација лошија него што је била крајем
минуле године.
Вуловић се похвално изразио о раду припадника Жандармерије и рекао да је за трајно
решавање проблема миграната у Бањи Ковиљачи потребно што пре отворити нови
центар за азил.
У ПС Лознице лане је издато 1.856 потврда о намери за тражење азила, 21 отказ
боравка, а 18 азиланата смештено је у прихватилиште за странце. Према
последњој процени лозничке полиције, у Ковиљачи је тренутно око 400
тражилаца азила и илегалних имиграната.
Према подацима полиције, почетком новембра ван Центра за азил било је више од
2.500 странаца, па су мештани јесенас организовали протест и седам дана бојкотовали
наставу у основној школи. Бојкот је прекинут када је Влада Србије основала Комисију
за решење проблема великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи.
Антрфиле : Откривено више од 400 странаца
Лозничка полиција је са инспекторима Пограничне полиције прошле године обавила
контролу 34 објекта у којима је нађено више од 400 азиланата, а против власника коју
су им пружали смештај поднето је 16 кривичних и 35 прекршајних пријава због
недозвољених прелазака државне границе, кријумчарења људи и непријављивања
странаца надлежном органу.
У сарадњи са туристичком инспекцијом из Београда извршена је контрола 142 стамбена
објекта у којима су нађена 284 страна држављанина, 130 тражилаца азила и 154
илегална имигранта.
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ГУБИТНИК
Блиц, Датум : 20.1.2012, Страна : 2
МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица Избегличка
удружењасе ограђују због споразума који је потписао са СНС.
НИЈЕДНА ВЛАДА НИЈЕ РЕШАВАЛА НАШЕ ПРОБЛЕМЕ
Политика, Датум : 21.1.2012, Страна : А6
ИНТЕРВЈУ: Миодраг Линта,
председник Коалиције избегличких удружења
Споразум о сарадњи са напредњацима је, пре свега, резултат неуспеха да
успоставимо дијалог са председником Борисом Тадићем и Владом Србије о
проналажењу правичног и трајног решења наших проблема, каже Миодраг Линта,
председник Коалиције избегличких удружења, одговарајући на оптужбе које су
упућене на његов рачун поводом овог потеза. У прилог томе он наводи да је 11
службених дописа председнику Тадићу и четири премијеру Мирку Цветковићу током
2010. и 2011. остало без одговора, да седам одлазака, различитим поводима, испред
кабинета председника Тадића и два пута испред Владе Србије, није имало одјека („опет
смо завршили у писарници”), да су председник и влада одбили да потпишу петицију
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, да влада није прихватила иницијативу да се
оснује фонд за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима.
– Председник, влада и министар спољних послова Јеремић одбили су да подрже
наш предлог да се заједничка декларација о решавању проблема избеглица, која је
потписана 7. новембра у Београду на конференцији министара спољних послова
Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе, не сведе само на социјално-хуманитарни
аспект него да се обавезно допуни концептом људских права... Све ове чињенице
говоре да влада и председник воде политику лажног помирења према бившим
југословенским републикама, посебно према Хрватској, преко леђа избеглих и
прогнаних и њихових права. Све због очекивања да ће Хрватска бити велики
савезник Србије у процесу европских интеграција.
Али, у асоцијацији кажу да су проблеми избеглица почели да се решавају тек од ове
власти. Милојко Будимир је човек који 15 година сарађује са свим владама у Србији и
по њему су увек сви сјајно решавали наше проблеме. То није тачно. Ниједна влада од
1995. није на системски начин пришла решавању наших проблема.
Ви као избегличка удружења принуђени сте да сарађујете са органима власти без
обзира на то ко је формира. Шта ћете учинити ако после следећих избора СНС не буде
у власти?
Ми се 2008. нисмо никоме обећали и пуне три године смо тражили тај дијалог. Шта је
био резултат тих наших интензивних напора?
Значи, уздате се још само у СНС?
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У фебруару прошле године смо председницима свих посланичких група упутили
дописе да подрже нашу иницијативу о усвајању резолуције о људским правима
избеглих и прогнаних лица. Наша идеја је била да се направи консензус позиције и
опозиције у српском парламенту и да се усвоји резолуција о поштовању наших
људских права.
Од њих десет, само је Томислав Николић прихватио дијалог са нама. Зашто
остали нису, иако је наша иницијатива била заснована на концепту људских
права и владавине права? Ми ћемо на основу овог споразума са СНС-ом постављати
питања – ако је Николић као лидер једне утицајне партије стао иза ових захтева, зашто
неће да стане Борис Тадић као председник ДС-а, или Ивица Дачић као председник
СПС-а, или Војислав Коштуница, Јован Кркобабић... Шта је спорно да други лидери
стану иза овога и да се успостави консензус око наших темељних захтева? Ми мислимо
да је то, у већини случајева, због политике лажног помирења према Хрватској.
ПЕТИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА НИЈЕ НИЧИЈИ МИРАЗ
Политика, Датум : 21.1.2012, Страна : А6
ИНТЕРВЈУ: Милојко Будимир,
председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске
Откако је Миодраг Линта, председник Коалиције избегличких удружења, прошле
недеље потписао споразум о сарадњи са Српском напредном странком у Асоцијацији
избегличких удружења нису мирни и јавности указују да је Линта погрешио.
„Никада за ових 20 година колико избеглиштво и прогнаништво траје нико у
предизборној кампањи није користио избеглице у политичке сврхе на овакав
начин”, објашњава шта га је толико погодило у поступку Линте Милојко Будимир,
председник асоцијације, која окупља 62 удружења. Посебно је спорно, према
његовим речима, то што се Линта користио петицијом избеглица која је имала
сасвим другу намену.
– Петиција је била насловљена на Републику Хрватску и представљала је молбу
Европској унији да Хрватска, пре него што приступи, изврши неке преузете обавезе
према нама. Не бих желео да неко сутра схвати да су 104 избегличка удружења, која су
учествовала у томе, прикупила 70.000 потписа да би они евентуално могли бити мираз
некоме за неку политичку странку.
Да ли ћете онда нешто конкретније учинити поводом тога, тражити да се Линта брише
из регистра удружења?
Не, да вам кажем... Линта гради своју личну, претпостављам, политичку позицију,
али он ту позицију не може градити преко леђа избеглица. Он покушава и
претпостављам да ће бити у СНС-у и то је његова приватна ствар. Али ја хоћу да
укажем да постоји и друга опција, да имате 99 одсто избеглица који нису на тој
позицији коју Линта представља. То је та манипулација с избеглицама.
Па ако је тако, они се вероватно неће ни одазвати на позив Линте да гласају за СНС?
Наравно да неће одговорити, али ја не бих желео да домицилно становништво стекне
утисак да смо ми толико моћни да одлучујемо о судбини народа и нове власти. А
посебно ако неко каже да ће избеглице имати приоритет приликом запошљавања. Па у
земљи где има милион незапослених када се изађе с таквим ставом онда прилично
звучи чудно у најмању руку и то још може изазвати негативне последице по избеглице.
Не кажем да избеглицама не треба помоћи и ми смо заиста захвални Србији што нам је
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притекла у помоћ, али очекивати да вам једна опозициона странка реши све проблеме,
мислим да је то мало превише.
Линта је потписао споразум разочаран оним што је садашња власт урадила, односно
није урадила за избеглице...
Нисмо ни ми презадовољни шта је урадила досадашња власт, а најмање је
урадила она што је била пре овог последњег мандата. Избегличка проблематика је
почела донекле да се решава тек када је почео мандат ове последње власти, откако
је потпредседник Кркобабић преузео овај ресор. И зар мислите да једна власт, без
обзира на то колико је била моћна, може да реши овакву проблематику у једном
мандату?
Али можда СНС преузме власт па ћете захваљујући овом споразуму бити у повољнијој
позицији.
Ми ћемо сарађивати са новом власти без обзира на то ко је буде формирао. Јер ако желе
да решавају те проблеме претпостављам да ће бити коректни и да нам овакву нашу
интервенцију неће узети за зло нико ко је добронамеран.
ГЛАСОВИ ПРОТИВ
Правда, Датум : 23.1.2012, Страна : 5
У време писања овог текста (недеља), одржава се референдум у Хрватској, на коме се
грађани изјашњавају да ли желе да њихова земља буде чланица ЕУ.
Према последњим истраживањима, већина рпађана ће гласати за чланство
Хрватске у ЕУ. Треба рећи ,да", заговарају све парламентарне странке осим
Хрватске странке права - др Анте Старчевић, све државне институције, од цркве
до академије наука. Ако се грађани изјасне за приступање, креће поступак
ратификације у 27 земаља чланица које треба завршити до 1. јула 2013, који је означен
као дан уласка Хрватске у ЕУ.
Коалиција удружења избеглица, кровна организација избегличких удружења,
противи се уласку Хрватске у ЕУ зато што још није пронађено правично и трајно
решење бројних проблема пола милиона избеглих и прогнаних Срба и преко
100.000 грађана Србије који су оштећени у својим правима у Хрватској. Већ дуже
време безуспешно заговарамо отварање суштинског дијалога између српске и хрватске
владе о решавању 12 захтева из Петиције избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, коју
је досад својим потписом подржало 70.000 оштећених грађана. У Петицији само
тражимо да се врати наша одузета имовина и стечена права, успоставе исти стандарди у
суђењима за ратне злочине и коначно реши питање несталих лица.
Темељ дијалога мора бити Анекс Бечког споразума о сукцесији, у којем се јасно каже
да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.
децембар 1990. године. Било какав наводни пренос права учињен после 31. девембра
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 (члан 140), има већу правну снагу од домаћег
законодавства. Коалиција удружења избеглица сматра да је одлука ЕУ да 30. јуна 2010.
године отвори преговоре са Хрватском о поглављу 23 „Правосуђе и људска права" била
велика шанса да Влада Србије покрене суштински дијалог са Хрватском о
проналажењу правичног и трајног решења наших проблема. Нажалост, Влада води
политику лажног помирења, сматрајући да ће Хрватска, када постане члан ЕУ, бити
савезник Србије у процесу европских интеграција. Жртва те политике су избегли и
прогнани Срби и друти оштећени грађани.
3

У прилог томе говоре следеће чињенице: током 2010. и 2011. године упутили смо,
безуспешно, 11 службених дописа председнику Србије и четири службена дописа
премијеру Цветковићу, са молбом да прими делегацију Коалиције на разговор.
Одбили су да подрже Петицију избеглих и прогнаних Срба из Хрватске.Коалиција
удружења избеглица залаже се за политику чистих рачуна према бившим
југословенским републикама, која је заснована на темељним европским вредностима, а
то је доследно поштовање људских права и владавине права. Само таква политика
може довести до стварног помирења у региону. Уверени смо да хе после избора у
Србији бити формирана нова влада, која хе покренути суштински дијалог са Хрватском
о решавању 12 захтева из Петиције. Сматрамо да до уласка Хрватске у Европску унију
и даље посто ји шанса да се постигне правично и трајно решење наших проблема
Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
ЕТНИЧКИ ЧИСТА ХРВАТСКА УЛАЗИ У ЕУ!
Ало!, Датум : 23.1.2012, Страна : 3
ЕВРОПА ИМА РАЗЛИЧИТЕ АРШИНЕ ЗА ЗЕМЉЕ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Грађани Хрватске јуче су на референдуму одлучивали о приступању ЕУ.
Хрватска улази у Европу као једна од етнички најчистијих земаља на старом
континенту, а да је нико из Међународне заједнице није условио процесуирањем
ратних злочинца и решавањем права избеглих и прогнаних Срба!
На овај исти дан, пре 19 година, хрватски војници су напали Републику Српску
Крајину и у операцији „Масленица“ убили 348 војника и цивила, међу којима је
било 35 жена и троје деце узраста од 12 година! - Дана 22. јануара 1993. када је
запуцало, супруг и ја смо отишли у подрум, а син Здравко (37) остао је сам у кући,
рекавши нам да ће доћи за нама.
Међутим, није, јер су у међувремену наишли непријтељски војници. Када смо се супруг
и ја вратили у двориште, затекли смо га мртвог, како лежи на леђима. Био је сав
изрешетан. Супруг је рекао да не жели да остави мртвог сина, али је један од тројице
војника, који су још увек тамо били, одговорио да ће у њега мртвог пуцати буде ли га
супруг дирао - изјавила је Тонка Шљепица, мештанка Ислама Грчког, суду у Бенковцу.
У операцији „Масленица“ она је неколико дана касније изгубила и супруга Јована, који
јој је на рукама умро услед повреда задобијених од пребијања. У разговору за наш лист
Саво Штрбац из документационо-информационог центра „Веритас“ подсетио је да до
данас за ове злочине над Србима нико није процесуиран.
Тужилаштву у Хрватској смо још 2006. доставили видео снимке, изјаве и осталу
документацију у вези са акцијом „Масленица“, али до сада ништа није предузето.
Упркос снимцима на којима се види животињска бруталност над жртвама, па чак
и лешевима, којима су разбијане лобање и спаљивана тела, у Хрватској се поносе
акцијом, сматрајући је „чистом као суза“. Једино што је чисто је - Хрватска, која
према последњем попису има око 90 одсто Хрвата католика. Према њиховој
статистици, 1991. године Срби су чинили 12,2 одсто становништва, а данас их има
три одсто, баш онолико колико је Фрањо Туђман говорио да треба да буде Срба
како би он био миран - објашњава Штрбац.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта сматра да
Хрватска не би смела да постане члан ЕУ док се не реше питања из петиције коју је
потписало 70.000 оштећених Срба.
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ЕУ не би смела да дозволи Хрватској да постане чланица све док се не реше питања
нестанка лица и повратка имовине. Иако се константно прича о измирењу, ни влада
Хрватске, ни Србије, а ни ЕУ се не залажу да се овај проблем реши - каже Линта.
Антрфиле : НАТО базе на Јадрану!
Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић каже за „Ало!“ да се „Хрватској за
улазак у ЕУ толерише хиљаду пута више, него Србији за обичну кандидатуру“.
Када би у Србији били организовани нацистички протести подршке хашким
оптуженицима, макар само уз прећутну подршку власти, Европу не бисмо видели
наредних десет година. То само доказује да је улазак у ЕУ мање ствар услова, а више
процене интереса ЕУ, а нарочито САД. Хрватска им је потребна због НАТО база у
Јадрану. Због тога је и Словенцима забрањено да блокирају улазак Хрватске у ЕУ, а
неће их спречити ни етничко чишћење Срба - закључује Вукадиновић.
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PRESS CLIPPING
Среда 25.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ БЕЗ СТРУЈЕ
Политика, Датум : 24.1.2012, Страна : А14
Крушедол – Кад у новој кући у Крушедолу засветли сијалица, нико неће бити срећнији
од Наде Вукелић, избеглице из Карловца у Хрватској. Кућу у Крушедолу од само 27
квадрата овој жени која има сина, снаху и унуку саградила је италијанска хуманитарна
организација „Интерсос“ у лето 2008. године. Поред Надине, ту је још пет типских
кућа саграђених за избеглице из Хрватске и Босне и сви они већ две и по године
чекају да им коначно засветли сијалица у кући.
Сада кад је струја стигла до насеља проблем је у скупом прикључку.
„Електровојводина“, филијала у Руми, тражи 64.000 динара по прикључку и не
прихвата да ови људи плате овај намет на десетак рата.
Избегличко насеље у Крушедолу формирано је на девет хектара државног земљишта.
Општина је пре тринаест година избеглицама продала плацеве од по хиљаду квадрата.
Цена плаца је била симболична – 1.000 немачких марака, и то да се плати у десетак рата.
Људи су купили плацеве, желели да граде, али, када насеље није добило струју за првих
пет кућа, готово сви будући станари су одлучили да сачекају, јер, кажу, без струје не
могу.
– Проблем је нерешив. Дистрибуција једноставно каже да јој прописи не
дозвољавају да прикључи наше куће без плаћања прикључка и да уз сваки рачун за
струју плаћамо и рату за прикључак. Ми већ више од две и по године струју добијамо
каблом са сеоског игралишта, али, док се у једној кући пере веш, или кува ручак, остали
су без струје – жали се Стојан Арсић, избеглица из Сарајева.
Муку са струјом имају и други. Нада Вукелић каже да се боји овако импровизованог
довода струје по земљи, јер чим је мало веће оптерећење кабл хоће да се запали, а ту се
играју и деца, па им струја представља велику претњу.
– Већ више од петнаест година не живим нормално. Да стигне струја била бих
најсрећнија, јер ова кућа је за мене, после мука које сам прошла, права палата.
Можда би општина Ириг могла да нам помогне да решимо овај проблем, да гарантује да
ћемо платити прикључке, па да нам „Електровојводина“ из Руме коначно прикључи
струју. Не знам како одједном исплатити 64.000 динара за прикључак.
На кредит, од десет рата, то би се могло поднети – истиче Нада Вукелић.
У „Електровојводини“ у Руми кажу да су спремни да помогну, ако гарант за ове
прикључке буде општина Ириг. У том случају би се куће прикључиле на струју, а
плаћање прикључка би ишло на рате.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.1.2012, Страна : 17
ПОЖАРЕВАЦ - У 2012. за стамбено збрињавање избеглих и интерно расељених из
буџета града биће издвојено 345.500 динара. Од ове суме, 248.000 динара намењено
је куповини сеоских домаћинстава, за смештај осам избегличких породица.
Преостала сума од 97.500 динара биће утрошена на куповину шест пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих кућа.
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НАГРАДЕ ЗА ЂАКЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Политика, Датум : 25.1.2012, Страна : А8
Ђаци са Косова и Метохије, који са породицама живе у центрима за колективни
смештај, добиће поводом обележавања Светог Саве награде Фонда дијаспора за
матицу и Удружења жена са Косова и Метохије.
Свечаност за ове ученике и њихове родитеље биће организована у Дечјем културном
центру у Београду сутра у 16 часова, а вредне награде, које се састоје од књига Вукове
задужбине и новчаног износа, примиће 225 ђака основних и средњих школа. Фонд
дијаспора за матицу другу годину за редом обезбеђује средства за Светосавске награде, а
Удружење жена са Косова и Метохије организацију и пригодни програм. Фонд за
награде ове године износи 9 000 евра.
СИСТЕМСКА РЕШЕЊА ДАЛЕКО
Преглед, Датум : 25.1.2012, Страна : 11
У Србији је основано око 2.000 предузећа из сектора социјалног предузетништва
која у различитим делатностима упошљавају особе из маргиналних група, али још
треба радити на стварању правних и финансијских оквира за подстицај развоја таквих
фирми, рекла је новинарима у Крагујевцу генерална секретарка Европског покрета у
Србији Маја Бобић.
„Реч је о предузећима или инстутуцијама која се баве пружањем услуга, као што су
дневни боравци и подршка особама са инвалидитетом и старим лицима, а има и
фирми које се баве рециклажом и спајају социјалну и еколошку компоненту“.
Према њеним речима, примарни мотив тих предузећа није стицање профита већ
решавање социјалног проблема у локалној заједници и она теже да радно интегришу
и запосле особе које припадају маргинализованим групама. У Србији су то особе са
инвалидитетом, којих има око 700 хиљада а свега је 13 одсто упослених, затим
Роми, жене старије од 50 година, као и оне из руралних крајева, затим лица која су
остала без посла у процесу приватизације, незапослени млади и расељена лица и
избеглице.
Бобић је рекла да треба унапредити правни оквир и наћи начина за финансијску
подршку. „Таква предузећа се сада оснивају по различитим законима јер нема
кровног закона о социјалном предузетништву и предузећима већ постоји низ
организација које су основане као удружења грађана, задруге, чак и предузећа“,
рекла је Бобић.
Она је навела да их је доста у Србији основано уз подршку међународних донатора и
локалне самоуправе али да велик број не може да издржи тржишну утакмицу јер
запошљавају категорију која није тако продуктивна. Рад таквих фирми зависи од
подршке општине и међународних организација и ентузијазма заједнице.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА ДРАГАН ЂИЛАС
Пресс, Датум : 25.1.2012, Страна : 17
И представници Комесаријата за избеглице Републике Србије, Центра за социјални
рад и УНХЦР-а потписали су Споразум о изградњи две нове зграде за расељена
лица и угрожене породице у Великом Мокром Лугу.
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PRESS CLIPPING
Субота 28.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

МИЛИОН ДИНАРА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРЕВОЗ СТАВИО У ЏЕП
Пресс, Датум : 28.1.2012, Страна : 4
Асоцијација избеглица оптужује миодрага линту
Радомир Цветковић, Београд
Пљуште нове оптужбе између избеглица у Србији након што је председник Коалиције
удружења избеглица Миодраг Линта потписао споразум о сарадњи с напредњацима.
Представници Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске оптужују
Линту за низ финансијских махинација са новцем српске и хрватске владе.
Тужба „Ласте“
Потпредседник Асоцијације Раде Матијаш тврди за Пресс да је превозник „Ласта“
тужио Линту јер им „није уплатио више од милион динара које је добио од државе
Србије за услуге превоза избеглица на локалне изборе у Хрватску“.
- Реч је о средствима које нам је Комесаријат за избеглице уплатио за кампању да
што више избеглица искористи право и оде да гласа у Хрватској како би помогли
Србима да тамо буду на власти. Линта је тај новац расподелио својим људима наводи Матијаш.
Линта је потврдио за Пресс да постоји тужба „Ласте“ која је још увек пред судом,
али за тај спор криви државне органе.
- Иако је обећала, држава није исплатила трошкове активистима који су на терену
радили на организацији изласка избеглица на локалне изборе у Хрватској. Онда је
председништво Коалиције донело одлуку да исплату извршимо од 1,6 милиона који су
били намењени за „Ласту“ - правда се Линта.
Матијаш наводи и да није тајна да је Српски демократски форум, у којем је и
Линта, од владе Хрватске добио 60.000 евра за програм стамбеног збрињавања
избеглица.
- Линта је водио тај пројекат који није дао никакве резултате. Да нема принципа
најбоље показује чињеница да је некада био члан Кораћеве странке СДУ, а сад је
пришао СНС-у. Његов најближи сарадник је у врху Преокрета и они су фактички
поделили улоге, тако да ће профитирати шта год да буде након избора - објашњава
Матијаш.
За Линту нема ничега спорног у том програму стамбеног збрињавања избеглица, јер
„прича о тих 60.000 евра нема никакве везе са Коалицијом удружења избеглица“.
Били код Кораћа и у ДСС-у
Линта је потврдио да јесте био члан Кораћеве странке СДУ до 2002, али истиче да већ
десет година није члан ниједне странке и да „не јури лични интерес“.
- Ни сада нисам постао члан СНС-а, већ партнер, јер у споразуму пише да он не утиче
на самосталност потписника и њихов правни статус. Будимир и Матијаш су 2007.
делили пропагандни материјал ДСС-а - тврди Линта.
Сукобљене стране су заједно организовале сакупљање потписа за „Петицију избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске“ коју је подржало 70.000 грађана, а раздор и јавни сукоб
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изазвало је то што је, како наводе у Асоцијацији, Линта злоупотребио те потписе за
споразум са СНС-ом.
Председник Асоцијације Милојко Будимир сматра да је тако створена велика забуна јер
су, како каже, људи потписивали петицију чији је циљ да се не дозволи да Хрватска уђе
у ЕУ пре него што испоштује основна људска права избеглица, а не да се склапа
договор са било којом странком.
- Није тачно да сам злоупотребио 70.000 потписа за петицију. Нигде не пише да ће сви
који су потписали петицију гласати за напредњаке, већ да ћемо позвати избегле и
прогнане и њихову родбину да својим гласом подрже СНС - навео је Линта.
ЕУ ДОНИРАЛА 300 ЕВРА ПО СВАКОМ ГРАЂАНИНУ СРБИЈЕ
Пресс, Датум : 28.1.2012, Страна : 5
Лидери Брисел инвестирао у нашу државу највише новца у региону
БЕОГРАД - Европска унија је у протеклој деценији инвестирала више од две
милијарде евра у Србију или око 300 евра по сваком грађанину, каже за Пресс
Петер Стано, портпарол комесара за проширење ЕУ Штефана Филеа.
Он је указао да је ЕУ далеко највећи донатор Србије у последњих 10 година.
- Средства која су за Србију обезбеђена кроз ИПА фондове само за ову године износе
око 202 милиона евра - додао је Стано.
Он је навео да Европска комисија тренутно са Владом Србије ради на пројектима које
ће ЕУ финансирати у 2012, а њихова коначна листа би требало да буде позната до
средине године.
- Наша амбиција је да наставимо са финансијском подршком и да још више побољшамо
утицај ЕУ фондова у Србији. Помоћ за 2012. ће се усмерити на главне недостатке који
су идентификовани у мишљењу ЕК о кандидатури Србије.
Приоритети су правосуђе и унутрашњи послови, побољшање ефикасности судова,
питање избеглица и слободе медија, затим реформа јавне управе, као и развој друштва,
посебно запошљавање и социјална инклузија угрожених лица, а подршка ће бити
настављена и у имплементацији закона ЕУ - указао је Филеов портпарол.
Србија ће, иначе, и у наредној години добити највише новца из ИПА фондова од
земаља у окружењу - готово 215 милиона евра.
ШАНСА ИЗМИРЕЊУ НА ЈАХОРИНИ
Вечерње Новости, Датум : 28.1.2012, Страна : 3
И ДАЉЕ МОГУЋ ДОГОВОР О ПОВЛАЧЕЊУ ТУЖБИ ЗА ГЕНОЦИД, ИАКО СЕ
СПОР ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ СУДОМ НАСТАВЉА
Тадић и Јосиповић требало би да се сретну почетком фебруара, а тема је и поравнање
НОВА шанса да Србија и Хрватска помере са мртве тачке постизање договора о
међусобном повлачењу тужби за геноцид пред Међународним судом правде у Хагу
могла би да се укаже већ 3. фебруара, на Јахорини, када би председници Борис
Тадић и Иво Јосиповић требало да се сретну са члановима Председништва БиХ.
У међувремену, Хрватска је у четвртак од суда добила рок до 30. августа да по други
пут одговори на српску контратужбу.
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Подношењем додатног хрватског одговора биће окончана размена писаних аргумената,
после чега, по правилу суда, остаје да се одржи главна, усмена расправа. Она би,
уколико две стране у међувремену не одустану од тужби, могла бити одржана средином
2013.
Државни секретар у Министарству правде Слободан Хомен каже, за ”Новости”, да ће се
правни тимови Србије и Хрватске чешће сретати како би убрзали разговоре о решавању
многобројних отворених питања - од суђења за ратне злочине и повратка избеглица до
тужби за геноцид:
- Састанак двојице председника, почетком фебруара, биће добра прилика да се поново
покрене питање вансудског поравнања, које је у једном тренутку запело. Став Србије је
да две земље не треба да остварују своја права пред МСП, већ међусобним договором.
Једна од могућих опција која се тренутно разматра јесте да обе стране постигну договор
о истовременом повлачењу тужби, односно да о томе у истом тренутку обавесте МСП,
чиме би процес пред судом био аутоматски обустављен.
Доласком нове владе у Загребу почели су да дувају позитивнији ветрови када је реч о
решавању спорних тема између Србије и Хрватске. Међутим, нова хрватска шефица
дипломатије Весна Пусић убрзо је повлачење условила решавањем три питања несталих, имовине и ратних злочина.
- Сва отворена питања требало би решавати ”у пакету” како би се што пре дошло до
договора о прекиду спора пред МСП. Очекујем да власти и у Београду и у Загребу
крену у том правцу - каже за ”Новости” Милорад Пуповац, потпредседник Самосталне
српске демократске странке.

3

PRESS CLIPPING
Уторак 31.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

МОСТ ЗЕМУН–БОРЧА МОТОР „ТРЕЋЕГ БЕОГРАДА”
Политика, Датум : 29.1.2012, Страна : А22
Око 9.000 хектара до краја године биће покривено плановима у којима су зацртани
друмско-железничко-речно чвориште, голф терени, лука...
Жртвама транзиције – људима који су целог радног века издвајали у фондове за
солидарну стамбену изградњу и нису дошли до крова над главом, а остали су и без
посла – за две године ће на располагању бити комплекс од 1.200 социјалних
станова у Овчи, прво плански грађено насеље на левој обали Дунава после
неколико деценија. Комшилук ће им бити сличног социјалног статуса, сачињен од
радника и избеглица, који су у последњих двадесетак година масовно нагрнули на
јефтино мочварно земљиште дела Палилуле и населили га без обзира што на њему
нема услова за градњу и квалитетан живот. Ако за две године, како је планирано,
буду завршени и мост Земун – Борча и приступне саобраћајнице, очекује се да погоне и
фирме ту доселе и привредници. У том случају, бизнисмени и социјални губитници
могли би постати пионири истинске урбанизације леве обале Дунава и језгро будућег
„Трећег Београда”.
Око 9.000 хектара до краја године биће покривено планским документима у које су
урбанисти већ уцртали привредне паркове, луку, друмско-железничко-речно чвориште,
голф терене, бању Овча, неколико спортско-рекреативних центара, непрофитно насеље
у Црвенки, обиље зеленила...
Нови мост, на који ће се настављати 20 километара аутопута са по две траке у оба
смера, пресудан је не само зато што ће повезати две дунавске обале и олакшати живот
за 90.000 људи настањених у том крају, већ и због тога што отвара простор за ширење
града.
– Досад смо за развој нових индустрија инвеститорима могли да понудимо само
исцепкано земљиште са нерешеним власништвом. На левој обали Дунава имамо хиљаде
хектара које ћемо моћи да понудимо у великим комадима. Те површине ћемо новим
путевима повезати са осталим деловима Београда, Панчевом, Пазовом, Инђијом, разним
индустријама које су тамо смештене. Привредне паркове најпре треба очекивати уз нову
саобраћајницу, а њих ће пратити и подизање стамбених комплекса – објашњава Дејан
Васовић, градски архитекта.
Распитивања за земљиште већ има, али још га нико не купује, наводи Каћа Лазаревић,
из агенције за некретнине „Алка”.
– Највише ће профитирати власници плацева који ће бити експроприсани због моста и
нових друмова и они чији ће објекти морати да се руше због тих саобраћајница.
Власништво над многим парцелама је спорно – објашњава Лазаревићева.Стамбени
квадрат у овом делу града је од 600 до 800 евра и тешко да ће му вредност порасти само
због изградње моста, тврде упућени у област некретнина.
Цена станова не може брзо порасти јер је једина комунална погодност загарантована на
левој обали Дунава – водоводна мрежа. Канализације нема на 80 одсто територије.
Већина улица је толико узана да ни ватрогасна кола не могу да прођу. Још је немогуће
израчунати колико би државу коштало да то подручје претвори у зону повољну за
привреду и становање. Тај подухват би привредници могли и сами да обаве, очекује

Данило Башић, председник Палилуле, територијално најпространије београдске
општине.
– Земљиште се може понудити као гринфилд инвестиција. Улагачи би га могли добити
по цени нижој за онолико колико је новца потребно да га комунално опреме – каже
Башић.
Као што се инфраструктурна мрежа мора уредити да би се дизали привредни паркови,
пре зидања нових станова требало би, сматрају упућени, дотерати и постојећа насеља.
Она су усађена у мочварно, пољопривредно и шумско земљиште, на које је претходно
ваљало насути барем метар и по песка и изравнати тло. Уместо тога, градило се без
дозволе и плана, земљиште је остало плавно и различитог нивоа. Кад наплави, вода се
прелива са платоа на плато.
– Добар део тог краја је испод нивоа Дунава. Канали за одводњавање затрпани су
шутом, кућним смећем, за које нема депоније. И септичке јаме се изливају у њих.
Кишне канализације нема, многа дворишта претварају се у базене чим ударе јаке
падавине. Тада се активирају и подземне воде, које су превише близу површини –
објашњава Драган Кајго, директор водопривредног преузећа „Сибница”.
Без обзира на потешкоће, ширење је могуће. За нова насеља терен се може припремити
насипањем. Али, то што је раст „Трећег Београда” технички изводљив не значи да је он
и пожељан. За Махмуда Бушатлију, консултанта за развој и инвестиције, питање је да
ли Београд тиме добија више него што Србија губи.
– Од европских држава, у Србији су највеће разлике између развијених и неразвијених
општина. Стимулисањем ширења престонице одвлачи се становништво из осталих
крајева земље, уместо да се подстиче равномеран развој, за шта су на југу и истоку
државе потребне много мање инвестиције. Београд није исцрпео ни све могућности за
развој на површини коју већ заузима, а задужујемо се за мост – сматра Бушатлија.
Мост Земун – Борча замајац је развоја „Трећег Београда”, а за његово заокруживање
неопходан је и железничко-друмски мост код Винче, који ће транспорт робе возовима
пребацити изван центра престонице, на леву обалу Дунава и даље ка Панчеву.
Ваљда губитници транзиције у будућем социјалном насељу у Овчи неће на винчански
прелаз чекати 60 година, колико је прошло пре него што су се планови о градњи моста
између Земуна и Борче обистинили.
Антрфиле : Садашњост
око 90.000 житеља
35 година старосни просек радно
способног становништва
хиљаде хектара неизграђеног
земљишта
високе подземне воде и честа
плављења
без канализације 80 одсто насељене територије
26.000 захтева за легализацију
Панчевачки рит, једна од највећих привредних зона Београда
обрадиве површине ПКБ-а
план генералне регулације за
Крњачу, Панчевачки рит, Овчу,
Борчу, Црвенку...
архитектонски конкурс за леву обалу Дунава – за насеље са 1.200
социјалних и станова солидарности
квадрат стана 600–800 евра
Будућност

формирање општине
Дунавски венац
привредни паркови
бања Овча
лука
спортско-рекреативни центри
голф терени
стамбено-пословни комплекси

ЗБРИНУЋЕМО СВЕ УГРОЖЕНЕ
Правда, Датум : 31.1.2012, Страна : 8
ИНТЕРВЈУ: МИОДРАГ
ИЗБЕГЛИЦА

ЛИНТА,

ПРЕДСЕДНИК

КОАЛИЦИЈЕ

УДРУЖЕЊА

Основали смо фонд намењен избеглицама, али и домаћем становништву које нема
решена егзистенцијална питања
БЕОГРАД - Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта тек
очекује захуктавање прљаве кампање против њега и широког фронта оних који су
за промене у Србији, али каже да неће одговарати на ниске ударце јер то није
достојно ни њега ни Коалиције ни људи које представља. А то су избеглице и
прогнани, односно они који су у међувремену добили српско држављанство и око
100.000 оних који су пре рата имали имовину у Хрватској, сувише су пропатили и, како
каже Линта, нису заслужили да се преко њихових леђа обрачунавају појединци.
Да ли сте потписујући споразум са СНС нарушили Статут координације избеглич ких
удружења?
Није тачно да је Статут нарушен. Они који буду гласали за народни покрет заправо неће
гласати за напредњаке, него за оно што смо се склапајући партнерски споразум
договорили. А то су декларација у Скупштини и фонд за решавање питања оних
који су били избеглице и прогнани, али сада са српским држављанством немају
решена основна егзистенцијална питања. Тај фонд не би био намењен само нама,
него би 20 одсто било усмерено за решавање социјалних проблема међу домаћим
становништвом.
Како би то изгледало у пракси?
Ако бисмо направили зграду са 100 станова, 20 би било дато људима који су ту живели
пре него што су дошли Крајишници.
У медијима је било доста напада на споразум са СНС. Како одговарате?
Тек очекујем прљаву кампању, подметања, лажи и клевете против Коалиције удружења
избеглица. Свесни смо да ће бити покренута медијска машинерија против нас где ће
бити блаћења људи и ружних речи, али све то неће имати никаквог ефекта због
чињенице да је сувише времена протекло и да су у ове две деценије сви кредити
потрошени. Некима треба мрак, а ја бацам светло на проблеме и зато сметам. Очекујем
још прљавије нападе против Коалиције, али упркос томе даћемо пуни допринос да

народни покрет око СНС победи на следећ им изборима и да се формира нова влада која
ће водити политику од интереса за све грађане Србије.
У време када ЕУ још није затворила поглавље 23 сакупили сте 70.000 потписа Срба из
Хрватске. Шта је била порука те петиције?
Порука је била да је наш циљ европска Хрватска, али уз поштовање људских права.
Тражили смо да се изађе из владе ако се не оствари суштински дијалог.
Чекали смо седам година, и нисмо дали сагласност за затварање поглавља о
људским правима и правосуђу. Нажалост, Пуповац је из Беча послао поруку да је
Хрватска решила све проблеме, а председник српске државе је поручио да
Хрватска што пре треба да уђе у ЕУ. То је значило да су сви проблеми решени, а
нису. Ми не тражимо ништа изван контекста људских права.
Да ли је заувек пропуштена шанса да се Хрватска, која догодине улази у ЕУ, примора да
оствари права избеглих и прогнаних Срба?
Најављени мониторинг ЕУ над Хрватском не значи много ако не дође до промене
државне политике Србије, ако из Београда не крене политичка и дипломатска офанзива
према Бриселу, Загребу, Сарајеву и Љубљани. Зашто би ЕУ затворила поглавље 23 ако
проблем није решен?
Антрфиле : Права испред новца
У чему је ваше суштинско неслагање са званичним ставовима Србије?
По њима донаторска конференција би требало да реши све проблеме, али шта је са
нашим правима. Не можемо пристати да се наше питање оконча као решавање
социјалних случајева међу нама.
"Некима треба мрак, а ја бацам светло на проблеме и зато сметам"
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