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Геноцид, лажи и Срби

Д
Фото Д. Јевремовић

а ли је садашња употреба
речи геноцид „увреда сећа
ња на жртве нациста”?
(Између наводника ис
писана је неупитна мисао
нобеловца Ноама Чомског из пред
говора задивљујуће књиге „Политика
геноцида”, Едварда Хермана и Дејви
да Питерсона, објављене последњих
дана 2010. у издању „Весна инфо” из
Београда.)
Едвард Херман је почасни (emeri
tus) професор финансија на Универ

ћа у чињеницама и пропаганди”, Сје
дињене Америчке Државе су извеле
„врло озбиљне” војне интервенције у,
барем, 29 земаља од 1945. до 2009. го
дине, и „као резултат свог доминант
ног положаја и свеобухватних кон
трареволуционарних напора, биле су
најважнији појединачни подстрекач,
организатор и морална и материјална
потпора тешким крвопролићима у го
динама после Другог светског рата”.
Амерички званичници, потпомог
нути медијима и интелектуалцима

„Њујорк тајмс” је обелоданио да је
„Ирак на дуже време враћен у пре
динд ус тријс ко доб а, али са свим
проблемима постиндустријске зави
сности од енергије и технологије”. А
„Вашингтон пост”, позивајући се на
поверљив извор, написао је да је тзв.
стратешко „бомбардовање... циљало
све оне мете које омогућују земљи да
се одржи”. Звучи вам блиско и позна
то, зар не?
Денис Халидеј, први координатор
УН за хуманитарне послове у Ира

Употреба речи масакр и геноцид

Сиромаштво уједињује Бујановац
Грађани повратили
мултиетнички склад
пре албанских и српских
политичких партија,
али велика страна улагања
ипак заобилазе град.
– За 12 радних места
на царини конкурише
око 600 људи
Бујановац – Ручамо роловану пиле
тину, пуњене пљескавице велике као
камионски точак и паприке у уљу,
заштитни знак љутог југа, у кафани
„Колосеум”. Кућу је изградио Србин,
продао је Албанцу, а потом је Алба
нац издао један од локала Србину.
Седница Скупштине општине Буја
новац је управо завршена и неколико
албанских одборника наручују иста
јела, у кафани у којој тихо свира срп
ски фолк.
Испијамо продужени еспресо у но
вом кафићу „Number one”. И у њему
се руши стереотип о етнички подеље
ном Бујановцу. Власник локала Алба
нац издао је локал Србину, а један од
сталних гостију је Неџат Бељуљи, вла
сник РТВ „Спектри” која емитује про
грам искључиво на албанском језику.
Неџат је власник и једине кабловске

телевизије у Бујановцу и Прешеву, а
представник је и неколико компанија
из Србије које пласирају своје произ
воде на Косово.
– А знаш ли како роба иде на Косо
во? Тако што Албанци с југа завршава
ју те послове. А шта ми чинимо да ис
користимо ту позицију? Ништа, брате.
Зато што су Срби и Албанци исти. Уме
сто да то заједно искористимо и живи
мо ко цареви, 30 одсто Албанаца и Ср
ба је после „белог шенгена” напустило
општину – застаје Неџат, оштри кри
тичар албанских и српских политич
ких партија на локалу. Брат га зове мо
билним. Управо је долетео из Цириха
на приштински аеродром и позива га
да дође по њега.
За алфу и омег у мултиетничког
прагматизма није никакав проблем
шпартати на релацији Београд–Бу
јановац–Приштина. Неџат је гледао
све утакмице Партизана у Лиги шам
пиона („Шта ћеш, сваки Албанац је
партизановац у души”, смеје се он).
Седео је и у београдској „Арени”, гле
дајући финале Дејвис купа.
Кон об ар, Срб ин, кој и нам дон о
си нову туру, потврђује оно што се
види на сваком кораку: Бујановац
је заб ор ав ио на оруж ан е сук об е у
копненој зони безбедности пре де
сет година и касније међуе тн ичк е
напетости.
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Места злочина

Процењен број Коришћење
израза масакр
мртвих

Ел Мозоте (Салвадор)
800 –1.000
Рио Негро (Гватемала)
444
Сабра-Шатила (Палестина) 800 – 3.000
Халабџа (Ирак)
5.000
Два напада на
111
сарајевске пијаце
7.000 – 8.000
Сребреница*
Српска Крајина
– операција „Олуја”
2.000
Рачак
45
Ликиса (Источни Тимор)
60 – 200
Дешт-е-Леили (Авганистан) 960 – 4.000
Фалуџа (Ирак)
4.000
Појас Газе
1.400

Коришћење
израза геноцид

122
21
584
122

1
0
4
10

266
2.327

2
422

0
312
102
0
29
72

1
0
0
0
31
60

?

Д. Козомара

Бујановац: рушење стереотипа о етнички подељеном граду

Најсмртоноснија
светска криза
после Другог
светског рата
(5,4 милиона
мртвих од 1998.
до 2007. у ДР
Конгу) само је
17 пута у
новинским
извештајима
названа
геноцидом,
а убијање око
4.000 Албанаца
на Косову
и Метохији, чак,
323 пута

* Процењена смртност у Сребреници је оспорена

зитету Пенсилванија, а Дејвид Пи
терсон независни новинар. Помало
необичан списатељски двојац, по
мислићете из прве, иако се он – пре
листате ли пажљиво исцрпно набра
јање изворника – још најмање два
пута огледао у удруженом писању, и
оба пута поводом распада бивше Ју
гославије. А другопотписани десетак
и више пута сам и с другима.
Окончање Хладног рата је, према ми
шљењу Ноама Чомског „отворило вра
та ери порицања Холокауста”, у којем
тзв. хуманитарно бомбардовање Југо
славије (читај: Србије) није последњи
камичак у злоћудној слагалици.
Ослонимо ли се на штиво Едварда
Хермана и Ноама Чомског „Контра
револуционарно насиље: крвопроли

блиским власти („интелектуалци ге
ноцида”), овладали су „управљањем
злочинима” уобличујући ток пропа
ганде који скреће пажњу с насиља
које организује и одобрава највећа
светска сила на насиље њених непри
јатеља. Отуда несвакидашња подела –
према суду потписника – на четири
врсте крвопролића: конструктивна,
бенигна, зликовачка и митска.
„Највећа геноцидна акција у по
следњих 30 година јесу економске
санкције наметнуте Ираку после ин
вазије на Кувајт 1990, како у погледу
броја жртава, тако и у погледу свести
о последицама ове политике у свести
оних који су је креирали”, започињу
своје запањујуће истраживање двоји
ца истраживача.

ку, поднео је оставку уз оцену да је
учинак санкција раван „геноциду”!
А Еленор Робсон, предавач на Ол со
ул колеџу у Оксфорду (Енглеска), до
дала је: „Морали бисте да се вратите
вековима уназад на монголску инва
зију на Багдад 1258. године да нађе
те пљачку ових размера”. Погађате ко
је пљачкао!
Едвард Херман и Дејвид Питерсон
обелодањују нечасну работу полити
чара, интелектуалаца и новинара, по
којој је најсмртоноснија светска кри
за после Другог светског рата (5,4 ми
лиона мртвих од 1998. до 2007. у ДР
Конгу) само 17 пута названа геноци
дом у новинским извештајима, а уби
јање око 4.000 Албанаца на Косову и
Метохији, чак, 323 пута!  страна 7

ИНТЕРВЈУ: Игор Лукшић, председник Владе Црне Горе
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СУТРА
50/90
ЦРНА ГОРА 0,50 ЕUR; РЕПУБЛИ
КА СРПСКА 0.70 КМ; ХРВАТСКА
8,00 КН; МАКЕДОНИЈА 30,00
ДЕН; СЛOВЕНИЈА 1.00 ЕUR;
Фед. БиХ 0,70 КМ; САД 1,50 $;
НЕМАЧКА 1,15 ЕUR; АУСТРИЈА
1,30 ЕUR; ФРАНЦУСКА 1,40 ЕUR;
ГРЧКА 1,20 ЕUR; ШВАЈЦАРСКА
3,00 CHF; ШВЕДСКА 14,00 SЕК

Циљ који постављам пред
себе и ову владу је
дугорочна конкурентност
наше економије

Н

ова влада има јасан концепт али
ће и делити приоритете претход
не владе јер циљ Црне Горе је учла
њење у ЕУ и НАТО. Фокус премијера
Игора Лукшића и његовог министар
ског кабинета усмерен је на испуња
вање препорука Европске комисије
и добијања датума за почетак прего
вора за чланство у ЕУ. Нови преми
јер, осим персонално другачијег са
става владе, чини се да доноси и нову
енергију.
„Предл ож ио сам, а Скупш тин а
усвојила, претпоставке за одређену
реорганизацију, па ћемо први пут

имати Министарство науке. Спољ
ни послови и европске интеграције
су по самој суштини испреплетани,
па смо их спојили. Такође, смо споји
ли туризам и одрживи развој у жељи
да развијамо имиџ висококвалитет
не туристичке дестинације. Најавио
сам иницирање уставних промена ко
је ће допринети већој независности
судства, обједињавању органа који се
баве корупцијом, наставак структур
них реформи у областима здравства и
образовања, реформу социјалног си
стема и даљу консолидацију јавних
финансија”, каже нови црногорски
премијер Игор Лукшић у разговору
за „Политику”.
Које су то економске реформе које
намеравате да спроведете?
Атрактивнији бизнис амбијент под
разумева смањење баријера за доби

јање грађевинских дозвола, побољша
ње система регистрације власништва,
скраћивање процедура за плаћање
пореза, ефикаснију примену угово
ра... Све то доприноси ефикасности,
смањује простор за корупцију и ства
ра могућности за нове инвестиције и
отварање нових радних места. У вре
ме кризе посебни напори улагани су у
реструктурирање великих система и
данас смо на самом крају једног бол
ног, али економски нужног процеса.
Самим тим и на крају транзиције. Оно
што и даље препознајем као ризик за
економију јесте недовољна ликвид
ност економског система и с тим у ве
зи проблеми на које наилазе, нарочи
то мала и средња предузећа. Зато ћемо
применити нове банкарске законе ко
ји треба да убрзају чишћење биланса
банака услед претераног раста креди
тирања пре кризе.
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ДОГАЂАЈИ ДАНА / СРБИЈА РАЗГОВАРА

Геноцид, лажи и Срби
Са прве стране –

Џ

орџ Робертсон, британски министар од
бране, признао је у сведочењу пред Пар
ламентом: „До Рачка почетком ове го
дине (24. март 1999) ОВК је била одго
ворна за више жртава на Косову него
југословенске власти”. Процењени број убистава
од 1998. износио је две хиљаде, од чега се око 500
приписује српским снагама.
„Током грађанских ратова који су пратили ра
зарање СФРЈ деведесетих година прошлог века –
САД, Немачка, НАТО и ЕУ – сви су стали уз на
ционалне мањине које су тражиле да се одвоје од
јединствене федералне државе и сви су били про
тив националне групе Срба која је најдуже истраја
вала на очувању Југославије. То је сврстало запад
ни блок чврсто иза Хрвата и Словенаца, а онда иза
босанских муслимана и, најзад, косовских Албана
ца”, објашњавају Едвард Херман и Дејвид Питер
сон, наводећи бројне критички усмерене списе.

Едвард Херман

Насловна страна књиге

Тако сазнајемо да су силе НАТО подржавале, „па
чак и водиле ратне операције, а како је било зна
чајног етничког чишћења и етничког убијања –
природно је да су изрази етничко чишћење, али и
масакр и геноцид брзо били примењени на ратне

операције Срба”. За „масакр у Сребреници” пишу
да Срби неоспорно нису никог убили осим „војно
способних муслиманских мушкараца”, потрудив
ши се да претходно аутобусима одвезу на сигурно
сву децу, жене и старце.
„Ако је Рачак измишљен злочин, а верујемо да
јесте, онда је рат који је на тај начин продат свету
заснован на лажи, а свака идеја да је тај рат био у
циљу достизања правде мора се довести у питање,
ако ништа друго онда само због те чињенице”, сма
трају Едвард Херман и Дејвид Питерсон позивају
ћи се на властити текст „Си-Ен-Ен: продаја НАТО
рата на глобалном нивоу” из 2009. године.
„Масакр у Рачку” је одговарао администраци
ји Била Клинтона и НАТО-у да после преговора у
Рамбујеу, „једној од највећих сценских варки но
вије историје”, отпочну дуго припремано бомбар
довање Југославије (Србије).
Када је Мадлен Олбрајт, државна секретарка, пр
ви пут обавештена, одушевљено је рекла: „Пролеће
је поранило на Косову”.
Драгоцено штиво потанко разоткрива двостру
ка америчка мерила у вагању ратовања у Дарфуру
(Судан), Руанди, Ираку, Либану, Авганистану, Ин
донезији, Гватемали, Салвадору и тако редом.

Станко Стојиљковић

Поновљени избори на Косову
штима. Демократска партија Косова је оптужи
ла посматраче покрета Самоопредељење да су
покушали да ометају изборе на неким бирач
ким местима, док је покрет Самоопредељење
оптужио ДПК за ометање рада својих посма
трача. Демократски савез Косова је у саопште
њу навео „низ нерегуларности, али и претње
посматрачима ДСК-а од стране представника
ДПК-а” у општинама у региону Дренице.
Тим поводом јуче се огласио и међународни
представник на Косову Питер Фејт, који је из
јавио да неправилности на поновљеном гласа
њу неће бити толерисане.
Фејт је такође рекао да очекује да Централна
изборна комисија Косова што пре доносе од
луку око понављања избора и у Косовској Ми
тровици.

Дачић: Могућ
савез ДС и СНС
Потпредседник владе и лидер Соција
листичке партије Србије Ивица Дачић
синоћ је изјавио да су негативне после
дице светске економске кризе мање у
Србији него у другим земљама и да је,
у поређењу с њима, Србија у предности
јер је деценијама у кризи, пренео је Фо
нет. Дачић је рекао да међу грађанима
постоји велико незадовољство економ
ско-социјалним положајем, али је оце
нио да су велики проблеми изазвани
светском економском кризом „песма”
у поређењу с ратним деведесетим годи
нама, када је Србија била под међуна
родним санкцијама.
Постоји могућност да после наред
них избора Демократска странка и
Српска напредна странка формира
ју власт, изјавио је Дачић и оценио да
СПС понекад више брани тековине
опозицион
 их протеста из деведесетих
година, него учесници тих протеста.

Нове институције у марту

Фото Бета

На Косову су јуче одржани поновљени парла
ментарни избори у пет општина, а Централна
изборна комисија Косова оценила је да су они
протекли без већих проблема. Гласање је поно
вљено због нерегуларности забележених током
избора 12. децембра.
„Процес тече нормално и нису евидентирани
проблеми који би утицали на укупну регулар
ност”, рекла је председница ЦИК-а Валдете Да
ка на конференцији за новинаре у Приштини,
пренела је Бета.
Коалиција невладиних организација Демо
кратија на делу је такође оценила да процес тече
без већих нерегуларности, али је ипак помену
ла низ случајева породичног гласања на неким
бирачким местима, као и присуство представ
ника политичких субјеката на неким бирали
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Гласање на централном Косову

Приштина – Конституисање косовских институција вла
сти у новом сазиву не треба очекивати пре прве половине
марта, изјавила је председница Централне изборне коми
сије Ваљдете Дака. Она је казала да би у фебруару треба
ло да буду потврђени и саопштени коначни резултати из
бора, пошто се понављају избори у неколико општина и
пошто буду поновљени избори у Косовској Митровици,
за које међутим датум још није одређен, наводи „Коха ди
торе”, а преноси Танјуг.
„Уколико узмемо у обзир чињеницу да ћемо и у Митро
вици поново гласати, вероватно је фебруар месец када би
требало да коначно буду потврђени изборни резултати”,
рекла је Дака. Према прелиминарним резултатима из
бора од 12. децембра, највише гласова је добила Демо
кратска партија Косова Хашима Тачија, други је Демо
кратски савез Косова, трећи покрет „Самоопредељење”,
четврта Алијанса за будућност Косова, а пета Алијанса
за ново Косово.

Легализација се плаћа
тегорије. Као неко ко се бави изградњом и пла
нирањем, Министарство је повластицу везало за
врсту објекта. У Закону већ постоји могућност да
власници станова и кућа до 100 квадрата могу да
остваре попуст од 60 одсто. Изворно је право сваке
локалне самоуправе да одреди цену легализације.
Ми се нисмо мешали.
Пауновић: Сматрам да легализација не треба да
буде бесплатна. Ако је грађанин довољно економс
ки моћан, он треба да то плати, уз повољност одло
женог плаћања на 20 година. Уколико није у могућ
ности, било да је из старачког домаћинства на селу
или корисник минималне пензије, општина треба
уместо њега да финансира уређење земљишта и да
то буде вид социјалне помоћи.
Фото Д. Ђирков

Политика: Ако се буде гледала величина објекта
како што Министарство предлаже, провући ће се и
градитељи који нису на ивици егзистенције.

Дамњановић Петровић: То је добра намера. Де
кретски у смислу да ће бити много либералнији
услови него до сада. Пре свега се мислило на уп
рошћавање процедура.
Политика: Предложили сте да онај ко у одређеном
року не легализује објекат мора да плаћа двостру
ко већи порез или да буде порушен. Зашто се то
не примени?
Дамњановић Петровић: Та санкција није повуче
на из оптицаја, али као норма не може да буде уг
рађена у Закон о планирању и изградњи, већ у За
кон о порезу на имовину.
Пауновић: Не треба очекивати да држава посебно
казни бесправног градитеља. Он мора да буде рав
ноправан с грађанином који је зидао легално, ако
су исте економске снаге. На пример, ако два учи
теља зидају кућу од 100 квадрата – један бесправ
но, а други с дозволама – њихови трошкови морају
бити једнаки јер нису социјално угрожени. При
хватљиво је једино да социјално угроженим поро
дицама локалне самоуправе отпишу надокнаду за
уређење земљишта, као врсту помоћи.
Политика: Ко коначно може да се нада бесплатној
легализацији?
Дамњановић Петровић: Господин Пауновић по
миње један критеријум доласка до социјалне ка

Дамњановић Петровић: Зато смо искључили све
објекте из прве и друге зоне, да се случајно међу
повлашћенима не затекне нека бесправна кућица
на Сењаку и Дедињу.

Дамњановић Петровић: Ја волим да видим све
предлоге па онда као паметна жена да седнем и
размотрим.
Политика: Шта ћете Ви лично предложити?
Дамњановић Петровић: Када смо писали Закон
одредили смо да они грађани којима је то једина
кућа у власништву (мислећи на избегла, расељена
и прогнана лица која су деведесетих градила по
ободима) јесу социјална категорија. И зато смо им
дали попуст од 60 одсто.

Пауновић: Накнада за уређење земљишта није у
директној вези с брзином легализације. Она није
проблем и није тачно да пуни буџет. Ако се упо
реде општине види се да оне које имају високе
цене ефикасније окончавају овај процес.
У Параћину, који има буџет од 800 милиона
динара, од 300 легализованих објеката напла
тили смо око 1,5 милиона динара. Брже лега
лизације неће бити док се не смање почетни
трошкови.
Политика: Београд је то већ урадио и има бројне
попусте, а издато је само око 1.700 дозвола.

Дамњановић Петровић: Не. Доћи ће инспектор,
запечатиће градилиште и поднети кривичну при
јаву. Суштина је да легализујемо већ саграђено. Не
смемо дозволити нову бесплатну градњу и попушт
ања више неће бити.

Пауновић: Највећи проблем су почетни трошко
ви. Несналажење, процедуре и накнада могу зада
вати главобоље. Али ако се новчана давања уситне
на велики број рата, износ је симболичан и више
није кочница.

Политика: Резултати све говоре…

Политика: Шта ће да буде с људима који су у међув
ремену легализовали, а изменама закона могу да
остваре додатне олакшице?

Политика: Зашто се министру жури?
Дамњановић Петровић: Главни циљ је био да се
у мандату ове владе реши највећи број захтева за
легализацију.
Пауновић: Незадовољство је резултат превеликих
очекивања. А можда је процена била лоша. Није
требало рећи потрајаће две године него шест.
Политика: Шта је вама прихватљивије, да нове
олакшице буду прописане по површини објекта
или по социјалном статусу?

председник
Сталне конференције
градова и општина

Политика: Хоће ли додатно смањење надокнаде за
земљиште убрзати легализацију?

Политика: Какву поруку шаљете ономе ко почиње
да гради кућу. Зидај без дозволе, некада ће ти неко
то легализовати?

Дамњановић Петровић: Закону треба дати вре
мена. Много тога смо променили, али резултати
не могу доћи преко ноћи.

Саша
Пауновић

Дамњановић Петровић: Ништа. Они су се легали
зовали и укњижили – и ништа. Која држава враћа
паре. То је немогућа мисија.
Политика: За колико ће бити окончана легализа
ција?
Дамњановић Петровић: Трудићемо се да за годи
ну и по највећи број објеката добије грађевинску
и употребну дозволу.
Пауновић: За објекте који нису проблематични
може за две године, а већина за шест.
Маријана Авакумовић
Далиборка Мучибабић

Пауновић:
Грађани немају мотив.
Држава мора да преузме
организацију, не очекујући
од њих да долазе на шалтере
општина и катастра,
већ да ради у њихово име

