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„НестајањеСрба”
иевропејство
У „По ли ти ци“ од 21. 9. 2016. у тек сту 
„За што Ср би не ста ју“ аутор Бо јан Ђу рић 
на во ди да „гра ђа ни од лич но зна ју да је 
не ста ја ње на ци је по че ло он да ка да нам 
Ми ло ше вић ни је до пу стио да по ста не мо 
Ср би Евро пља ни“. Очи то да је де мо
граф ски про блем при су тан у Ср би ји, јер 
сва ке го ди не не ста не је дан град од 
30.000 ста нов ни ка. Ни је то са мо про
блем Ср би је, већ и про блем Евро пе ко ја 
по ста је све ста ри ја. По де мо граф ским 
ана ли за ма Свет ске здрав стве не ор га
ни за ци је, глав ни узро ци па да су по ба ча
ји и кон тра цеп ци ја, ка ко у све ту та ко и 
код нас. Ме ђу тим, узро ке тре ба тра жи
ти и у раз во ју дру штва, еман ци па ци ји 
же на и сло бо ди од лу чи ва ња о по ро ду, 
као и сла бље њу тра ди ци о нал ног ути ца
ја на по ро ди цу. При ме ра ра ди, у зе мља
ма ко је су по ста ле чла ни це ЕУ и НА ТО, 
број ста нов ни ка је од 1991. и те ка ко 
опао: у Ли тва ни ји је би ло 3.700.000 а 
са да има 2.880.000 ста нов ни ка, у Ле то
ни ји је та да жи ве ло 2.660.000 а са да 
1.970.000, док у Есто ни ји има 1.300.000 
ста нов ни ка (1.570.000). Пад на та ли те та 
је еви ден тан и ме ђу до са да шњим шам
пи о ни ма фер ти ли те та – Ал бан ци ма и то 
ка ко у Ал ба ни ји, та ко и на Ко сме ту. Та ко 
се у Ал ба ни ји ра ђа ма ње де це, па је број 
ста нов ни ка из ме ђу два по пи са од 2001. 
до 2011. сма њен са 3.069.275 на 
2.831.741, што је сма ње ње од 7,7 од сто. 
Пре ма по да ци ма ко је је об ја ви ла „По ли
ти ка“, 2000. го ди не на Ко со ву је ро ђе но 
39.091 де це, 2004. го ди не 30.825, 
2006–28.404, 2011 –27.547, а 2012. је 
ро ђе но 10.913 бе ба ма ње не го 2000. го

ди не, што је пад од 28 од сто. Да не би
смо на бра ја ли да ље, у зе мља ма у тран
зи ци ји је ро ђе но 20 ми ли о на ма ње де це 
у пе ри о ду 1990. до 2010. го ди не по ре
де ћи са пе ри о дом од 1970. до 1990. го
ди не. Ни је мно го бо ља си ту а ци ја ни у зе
мља ма „ста ре Евро пе“. Ка ко на во ди 
проф. Ми ро љуб Јев тић, „го во ри се дај те 
па ре и на та ли тет ће би ти ве ћи. А кри је 
се да у Евро пи, ка ко се до на ци је за по
ро ди ље по ве ћа ва ју и ка ко еман ци па ци
ја и же на и му шка ра ца ра сте, то је број 
де це по мај ци ма њи“. Да кле, про блем 
је ком плек сни ји од не до пу шта ња да по
ста не мо Ср би Евро пља ни, јер је исти 
про блем и код ста рих и но во на ста лих 
Евро пља на, што по ка зу ју и по да ци.

МитарРадоњић,
Но ви Сад

Нијеодговоран
самотренер
Пре би ја ње мла дих ва тер по ли ста „Пар
ти за на“ у За гре бу, и тврд ња го спо ди на 
Во ји сла ва М. Ста ној чи ћа да је би ло 
„про пу ста тре не ра“, ка ко сто ји у на сло
ву ње го вог до пи са об ја вље ног у „По ли
ти ци“ од 15. 9, под ста кли су ме да се 
за пи там за што ме ова ква и слич на де
ша ва ња ви ше не из не на ђу ју. 
Го спо дин Ста ној чић из ме ђу оста лог пи
ше: „Нај ви ше, ме ђу тим, за бри ња ва то 
што спорт ски учи тељ ове де це ни је био 
до вољ но опре зан ка да их је пу стио да са
ми кре ну за гре бач ким ули ца ма“. Мо гу ће 
да тре нер сно си део кри ви це. Али, да ли 
смо сви ми кри ви, јер смо тог чо ве ка ста
ви ли у те шку, уза вре лу ат мос фе ру, да бу
де спорт ски учи тељ и по ли ца јац? 
Не знам ка ко је у Ва тер по ло клу бу 

„Пар ти зан“ ор га ни зо ван рад са мла
ђим ка те го ри ја ма, али та де ца, не са мо 
у „Пар ти за ну“, ва тер по лу, већ и дру гим 
клу бо ви ма, и дру гим спор то ви ма, не 
мо гу би ти пре пу ште на ис кљу чи во тре
не ри ма. По себ но го сто ва ња мо ра ју би
ти пла ни ра на до нај ма њег де та ља. Не 
би тре ба ло да, у ра ду са мла ђим ка те
го ри ја ма, је ди ни циљ бу де од и гра ва ње 
утак ми це и до бар ре зул тат. Уве рен сам 
да би не ми лих сце на би ло ма ње ка да 
би клу бо ви осми сли ли дру же ња, за јед
нич ке обро ке, из ла ске, од ла ске на кон
цер те, по се те из ло жба ма. Див но би би
ло да го сти упо зна ју, уз по моћ дру га ра, 
а за што не и струч них во ди ча, кул тур
но и сто риј ске спо ме ни ке гра да у ко ме 
бо ра ве.  СлободанНаумовић,

Бе о град

Институтза
онкологијузауглед
Не дав но сам опе ри са на у Ин сти ту ту за 
он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је. Ула
зак у бол ни цу код ве ћи не љу ди иза зи ва 
зеб њу. Тај осе ћај и чак страх код ме не 
је не стао већ у пр вим кон так ти ма са 
глав ном се стром на оде ље њу Бран ком. 
Ср да чан до чек и при јем, то пао од нос и 
бри га це лог ти ма то ком сед мо днев ног 
бо рав ка учи ни ли су да ми бо ра вак на 
овој кли ни ци бу де чак леп до жи вљај. 
Им пре си о ни ра на сам ор га ни за ци јом 
по сла – сва ко ра ди свој део по сла са 
пот пу ном озбиљ но шћу и по све ће но шћу 
без трун чи це нер во зе, чак вр ло че сто 
уз не ку при год ну ша љи ву до сет ку ка ко 
би ре лак си ра ли па ци јен те.
Ов де се ле че па ци јен ти из це ле Ср би је и 
сви вр ло бр зо схва те да се на ла зе у уста

но ви ко ја са вр ше но функ ци о ни ше и где 
це ли тим, од ле ка ра до се стре, да је све 
од се бе да до би је те нај бо ље струч но ре
ше ње ва шег здрав стве ног про бле ма. 
То ли ко сам би ла им пре си о ни ра на ка ко 
све функ ци о ни ше као сат, ко ли ко је 
тим уигран, син хро ни зо ван, ка ко див но 
и со ли дар но са ра ђу ју у бри зи око сва
ког па ци јен та, а ов де има и ја ко те шких 
бо ле сни ка, да ми убр зо ни је сме та ло 
чак ни то што по сто је са мо две туш ка
би не на 80 па ци је на та, и што се спа ва 
на ста рим кре ве ти ма, али ко ји су бес
пре кор но чи сти. За то апе лу јем на све 
над ле жне да по мог ну овој кли ни ци. 
Све по хва ле и ве ли ко хва ла сви ма. 

ГорданаТрифуновић,
Бе о град

Крупнепоследице
„ситнихнедостатака”
Ше та ју ћи пре не ку ноћ цен тром гра да, 
на углу Ре сав ске ули це и Бу ле ва ра Алек
сан дра, пре ко пу та Цр кве Све тог Мар ка 
по дру ги пут сам по ср нуо и за ма ло пао, 
овај пут уга нув ши зглоб. Про ду жио сам 
до ста ни це ауто бу са 26, са да већ опа ме
ћен ши ром отво ре них очи ју, те сам 
уочио број не ру пе и не рав ни не. 
Мо ја ком ши ни ца је због ру па на тро то
а ри ма ско ро по ло ми ла но гу и већ де
сет да на не иде на по сао. Да ли би по
мо гло да ту жи град због не рав ни на ко
је су до ве ле до уга ну ћа? Крај ње је вре
ме да се по ред ве ли ких про је ка та, од
го вор ни у гра ду по за ба ве и „сит ним не
до ста ци ма” ко ји гра ђа ни ма сва ко днев
но за гор ча ва ју жи вот. 

ВладимирДрљача,
Бе о град

Петак 23. септембар 2016.

ВеснаСтанковић
Пејновић*

Распад Југославије ство
рио је „политичку ла

бораторију”, која је, ма
нипулишући митовима и
напретком,уништиласуве
ренитетиидентитет.Иден
титет јепостао„колектив
на ствар” и колективни интерес, а
инструментализација идентитета је
нормакоја семорадоказатиуусло
вимакојеналажуглобалнимоћници.
Инстантдемократизовани„регионал
нииграчи”,данассеизвињавајузапро
шлост,оперативнокористећинове„ре
чиамебе”:„људскаправа”,„регионални
потенцијал”,„нерешенапитања”или
„недовршенимир”,анарочито„пра
ведност”,намернозаборављајућина
латинскусентенцу„QuodlicetIovi,non
licetbovi”(ШтоједопуштеноЈупитеру
–боговима,нијеиволу).У
данашњемсветудоминира
лингвистичка,универзална
комуникација,аурегионал
нимодносимапартикулар
надемагогијасатрибутима
„победникаипораженог”.
Контролори социјалне

неизвесностиданаспоста
јуи контролори управља
ња политиком. Остваре
најеКафкинамисаодаћелажбити
претворенауопштеправило.Топро
мовишуЕУбирократеиглобалнака
питалистичкаолигархија.Једанодре
зултатајестебезграничнаароганција
спрамкултуре,филозофијеиуметно
сти.Универзалноподручједруштвене
одговорностиисолидарностинестаје
укористпарадоксалногинтересапоје
динцакаосубјектанапреткаиразвит
катранснационалнихкорпорација.
Управљањекризомјеиинструмен

таријум „малих,наших, глобалиста”
којидневно„приносежртву”Брисе
лу,Вашингтону,Берлину…Управља
њеполитикомдобијаблагословтекно
стрификацијомкомисија,известилаца,
преговарачкихпоглавља,Светскебан
ке,ММФа.Производњаконфликата
јеинструментаријумкојидијагности
цираболест.Рецепт„братствоиједин
ство”постаје„миленијумскамржња”,
која,дозирана,израстаукооператив
ностидобросуседскеодносе.Интелек
туалнеиуметничкеелитеготовосвуда

усветусумаргинализоване,
а„политичкеелите”судоми
нантнејеристичувредности
којесусавршенодразглоба
лизма,технологијеи„савре
мености”.Људскаправа,коо
перативност,мирурегиону,
самосудеодневнополитич
когвокабулараубалансира
њу„политичкихелита”сци

љемпопулистичкогидентификовања.
Контролисаносенамећуефемернете
медоксеспроводи„колонизацијасве
сти”и„моралниимперијализам”.Зе
мље Балкана увознице су страних
вредностиицивилизацијскихмодела
безкритичкоготпора.Некитеоретича
ривидеЕУкао„царство”,алискраљев
скимманирима,којенеосвајатерито
ријератовима,већпривилегијамаи
повластицама.Евробирократезагова
рајуцивилизацијски,административ
ниинасељеничкиколонијализам,те

осигурањеусловазалегал
ниинесметанипротокка
питала с јефтиномрадном
снагом. Иако номинално
заговаравредностипоми
рењаисарадњеуземљама
региона,ЕУнамећеглобал
нуимперијалнустратегију
сасетомобразацанеједна
кости,хијерархије,ексклу
зивностиимоћи.„Ментал

ниизлети”актуелнихлидерасамосу
дневнополитичкилакмусзабалан
сирањеостварењаглобалнихциље
вакапитала.
Какоочекиватипрогресуодносима

Србије,БоснеиХерцеговине,Хрват
ске,кадаграђани,каоугрчкомтеатру,
живеконфузнудемократијуукојојих
константнотерајудасе„демократски”
изјаснезаЕвропу?БитиЕвропљанин
јестањеума,борбазаевропскохума
нистичкодруштвоучијемјецентру
идеја очовечењанапуту каистини
иправедностии заживотом упра
ведномсвету.Дневнапауперизаци
јаинтелектаодсубјектајенаправила
објекат.Идејуслободеграђанинјеза
мениостањемпаупера.Регионјесамо
имагинарнипојамослобођенчовеч
ностииекономскеслободе.Безствар
неслободе,неманипрогреса. ¶

*НаучнисарадникуИнституту
заполитичкестудијеуБеограду,
научнисарадникнаФилозофском

факултетууЗагребу

ПетарЂуза*

Свратиховихданау„Графичкико
лектив” да погледамизложбу, и

питам: ,,Имателипалачинке?”Гор
чинасмеха...Одговорише:,,Надамосе
даихнећебити.”Изовдашњихситуа
ција,трагамозааналогијамаудавној
прошлости.Алинемапаралела.Исто
ричаруметностиикњижевностиАр
нолдХаузерусвомделу„Социјална
историјауметностиикњижевности”
наводи:„Говориседајеоко1560.г.
уАнтверпенубилотристотинемај
сторакојисусебавилисликарством
играфичкимуметностима,докјеуто
добаградимаосвега169пекараи78
месара...”Заштоовајподатакваљана
вестииданас,аконезбогчињенице

којувременеможепроменити.Вре
менскааналогија,наиме,указујенато
дауметностпосустаје,стомачниапе
титиистрајавају.Засвагдаимајуне
променљивеконстанте.Својезахтеве.
Тесу,иондакадсустомаципресити
надвисилиуметничкеапетите.Тако
јеиуслучајунаведене„палачинкар
нице”.Далисунампотребнепала
чинке?Јесу!Иимапалачинкарница.
ПоготовоуцентруБеограда,доносе
некакавпрофит.Палачинкарницедо
носеиосећајуживањазастомачнуду
пљу,попутвременаокојемА.Хаузер
пише.Погледамоли,надругојстра
ни,некунашу„пропалу”метрополу
илипровинцију:кукулек–„немаод
чегадасеживи”...„немапосла”...„не
мановца”...Али,етоапсурда–ујед

ној„сиромашној”провинцијисасамо
двеунакрснеулицешетајунајскупље
аутомобиле уз немилице вазнесе
неквадратуремермернихпалата.И
опет,самокукулек.Питајмоих:коли
коиматесплавовазаноћноуживање?
Кладионица?Кафића?Исведизајни
ранопонајвишимевропскимстан
дардима!Исвудатрубачи,пивијаде,
купусијаде,сланинијаде,роштиљија
де.Печењаре.Аколикојештафелајаи
концертнихклавира?Коликобиблио
текаикњижара?
Ето,такавјесадашњирамзаслику

нашебудућеисторије.Наједнојстра
нискупоцени,,ролекси”, ,,поршеи”,
вилесбазенима.Политичкостарлет
скинераскидивипреплети.Препуни
расипничкибуђелари.Унаоколо„си
ликонске”утваре.Надругојстрани
данашњихвремена,уБеограду:за
брављениМузејсавременеуметно
сти,Народнимузеј.Галеријеимузе

Ре ги о нал ни игра чи и ЕУ

ДрДрагана
Лазаревић*

Резултатипрошлонедељ
нихлокалнихизборау

Немачкој и велики успех
тамошњихантиимигрант
ских партија враћају нас
поновоинаузроке ,,брег
зита”уВеликојБританији.
Поготовоштосениједнаполитичка
опцијауовојземљинеусуђуједаду
бљезађеупитањенарастајућеганти
имигрантскогставадомицилногста
новништва.
ЈеданодузрокакојијеуБританији

довеодоповећањанегативнеперцеп
цијеостранцимасвакакојестеиод
елитенаметнутипојам„политичке
коректности”.Иакосенегативанстав
премаимигрантимапојавиојошза
времеИнокаПауела(EnochPowell)
крајемшездесетих,појам„политич
кекоректности”првипутосмишљен
јеувреме „новихлабуриста” (New
Labour)ТонијаБлера1997.Одтада
безбројпута(зло)употребљен,кон
цепт „политичке коректности”, из
међуосталих,укључиваојеипојмо
векаоштосу„мултикултурализам”,
„диверсификација”и„међусобнато
леранција”.Подефиницији,ниједан
однаведенихпојмовасампосебине
манегативанконтекст.Међутим,њи
ховоспровођењеупраксипоказало
сеприличнопроблематично, јерга
јеелитаготоворелигијскинаметала
удесеткритичнихгодинавладавине
ТонијаБлераињеговихнаследника.

Последице таквог наме
тања никада нису струч
но анализиране и сви су
изгледидајереферендум
скиодговор„бумеранг”на
крајњебрзоплетуполити
кунаметнутеинтегрисано
стизаговаранупослепада
Берлинскогзида.
Наметање политичке

коректностиуБританијиупериоду
1997–2015.спровођенојенесамоу
школамаиводећиммедијима,већиу
институцијамалокалнесамоуправе,
којесумораледауводеновемоделе
понашањапремаприпадницимает
ничких(поправилу,имигрантских)
заједница, док степен интеграције
нијесмеодасеанализираидоводиу
питање.Тако,доданаданашњегније
објављенаниједнастудијакојабисе
бавилаовомпроблематиком.Штави

ше,скандалознислучајеви„Рочдејл”
(Rochdale)и„Родерам”(Rotheram),
одпрепетгодина,кадасубандеод
раслихБританацапакистанскогпо
реклавребалеипроституисалеис
кључивобеледевојчице,покренули
сулавинунационалнотихогиретко
умедијимаприказиваногпреиспи
тивањадомицилногстановништвао
томекадастепентолеранцијевећи
непрелазиудиктатуруполитичкеко
ректности.Иакосеиспоставилодасу
социјалнирадницигодинамауназад
знализатрговину(идословце!)бе
лимробљем,показалоседаслучаје
венисупријављивалиизстрахадане
будуобележеникаорасисти.Дебатао
свемутомесе,нажалост,прераноза
вршилазакључцимавладајућеели
те која је инсистирала да „мањина
несмедастигматизујевећину”,сма
њујућинатајначинтензијеизмеђу

међусобно подозривих
етничких група. (Пот
пуносупротанпринцип
британскавладајепри
мењивала током рато
ва у бившој Југослави
ји–алитојевећсасвим
другаприча.)
Такомлако прелаже

њепрекоовихинеколи
кодругихсличнихслу
чајевакојисушокирали
нацију,узодуговлачење
објављивањазакључака
Чилкотовог извештаја
о умешаности Блерове
владеулагањесопстве



На ши ма ли  
гло ба ли сти  
днев но „при но се 
жр тву” Бри се лу, 
Ва шинг то ну,  
Бер ли ну…

По ли тич ка ко рект ност и ан ти ми грант ски од го вор

Графикеилипалачинке

Отпорпротивонихкојисенисуинтегрисали
убританскиначинживота
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