
Дефинисање анти-реформиста, редефинисање реформиста 

Ко је у Србији, на крају крајева, највише на губитку због наметнуте конфронтације са међу
народном заједницом? На чију је штету бесмислена и оштра реторика која гуши политички 
живот у Србији, са мноштвом изјава као што су „ако нам узму Косово и Метохију, прекинућемо 
преговоре о придруживању ЕУ” или „НАТО ствара своју државу на Косову и Метохији” ?!

Коме ће, осим нереформским снагама у Србији и њиховом неискреном тренутном савезнику, одго
варати евентуалне поделе у Европи, око Косова? Несмотрено играње Србије, са опасним сценаријем, 
улази у завршну фазу. Недавна изјава Премијера Коштунице да „онај коме је нанета штета, мора да 
штету и узврати“ јасно дефинише план акције у наредном периоду. Таква рачуница, међутим, пружа 
извесност да ће у таквом такмичењу Србија засигурно испасти највећи губитник. Догађања из 
деведесетих година, као да су избледела из сећања оних на политичком врху који су расположени за 
улажење у још један круг лудила. Званичници из државног врха као да се међусобно утркују у давању 
изјава које суштински противрече главним развојним интересима Србије. Шта више, они чак и не 
оклевају да њима додатно оптерете иовако поларизовану атмосферу. Свеж пример за то свакако 
представља и покретање полузваничне антиНАТО кампање, у септембру 2007. године, током које 
су, између осталог, посланици владајуће Демократске партије Србије (ДСС) позивали на доношење 
парламентарне резолуције којом би се Србија одрекла чланства у НАТО, док је истовремено министар 
спољних послова Србије, Вук Јеремић, у седишту НАТО, званично представљао „Презентациони до
кумент“ о циљевима Србије у Партнерству за мир.

Стварање такве хистерије очигледно је било инспирисано ускостраначким интересима, подстак
нутим могућношћу председничких избора, јер нити је НАТО кључни актер у одређивању будућег 
статуса Косова и Метохије, нити ће чланство Србије у НАТО ускоро бити на дневном реду. Без довођења 
у питање несумњиво искреног анимозитета ДСС према НАТО, може се са великом сигурношћу оце
нити да је ова „антиНАТО“ кампања заправо усмерена према тренутном председнику Тадићу и 
смањивању његових шанси на предстојећим председничким изборима, као и укупном снижавању 
рејтинга ДС. Иако је немогуће да Тадић јавно стане у одбрану НАТО, битно је да и он лично, као и 
сама Демократска странка (ДС) заједно са осталим прореформским странкама Србије, чврсто 
стану (а не само благим изјавама) у одбрану интереса Србије, јасно их повезујући са европским и 
евроатлантским интеграцијама. 

Зашто Интеграција?
За сваку државу, главни пут свеопштег развоја и очигледног напретка услова живота обичних гра

ђана најчешће води кроз међународно повезивање, и укључивање у све видове сарадње. Ово је 
нарочито случај са малом, осиромашеном, ратом и изолацијом опустошеном државом, као што је 
Србија. Све препреке на том путу, а нарочито оне које су по својој суштини антиреформске, и које су 
све агресивније наметане од стране дела владајућег естаблишмента, директно угрожавају основне 
интересе свих људи који живе у Србији. Самим тим, оне су суштински антисрпске! (Да употребимо 
аргументе и реторику супротне стране.)
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Сама географска позиција Србије директно је усмерава на две главне линије интеграције: 
према Европској унији и НАТО. Интереси Србије за придруживање ЕУ много су пута набрајани, 
а своде се на бољи квалитет живота грађана у свим његовим аспектима и областима, почевши од 
квалитета ваздуха, преко образовања и здравственог система, до правосуђа и јавног саобраћаја. По
ред огромне материјалне и образовне користи која долази уз интеграције, мора се истаћи још јед
на, често превиђана предност, која, дугорочно гледано, има подједнако велики значај. Што више бу
демо напредовали у усвајању принципа, процедура и стандарда прихваћених у Европи, којој 
географски припадамо, то ћемо мање зависити од „харизматичних вођа” (самопрокламованих 
„богова“) и „очева нације” који су, не само деведесетих година, овој земљи наносили огромне штете 
несагледивих последица. Другим речима, што се више будемо приближавали једном уређеном и 
здравом систему, то ћемо све мање зависити од напраситих одлука домаћих политичара, који су јасно 
показали, барем током ових задњих седам година, да немају ни жељу, ни способност да се потребном 
брзином модернизују и напредују (осим у циљу остварења својих личних интереса и користи).

С друге стране, интегрисани политички и безбедносни кишобран НАТО, искључује могућ
ност да се поново нађемо изоловани од светских токова, беспомоћни, под влашћу групе бес
крупулозних, преамбициозних и државној функцији недораслих психопата у државном врху, каква 
је током последње деценије двадесетог века безразложно проузроковала стотине хиљада мртвих, 
расељених, материјално и психички упропашћених људи, становника некадашње СФРЈ. Наравно, 
евентуалне сличне деструктивне активности сличних појединаца или група међународног профила 
у будућности не могу бити потпуно искључене, али се могу са приличном сигурношћу одбацити као 
могућност.  Ипак, чињеница да се најкрвавији и најразорнији рат који је вођен на простору Европе, у  
последњих шездесет година, одиграо управо у бившој Југославији, јасно указује на место где је неоп
ходно да се науче лекције, залече ране и доживи права катарза. 

„Партнерство за мир“ које подразумева праве партнерске односе са свим земљама чла
ницама НАТО, омогућиће да Србија равноправно учествује у решавању безбедносних про
блема и изазова у сопственом дворишту, као и да доприноси стабилности на целом Балкану, и 
то не само кроз активно учешће у Евроатлантском партнерском Савету. Србија ће тиме поново бити 
цењена у природном окружењу својих најближих суседа: Бугарске, Румуније, Грчке и Италије, које су 
све истовремено чланице и НАТО и ЕУ. Управо је Милошевићева суманута, и по самој својој суштини 
антисрпска политика, произвела апсурдну ситуацију у којој је Алијанса сарађивала са албанским 
паравојним формацијама на Косову, ради дисциплиновања Србије! И уместо да се кривица због 
фактичке независности Косова и Метохије, усмери на Милошевића и његове коалиционе парт
нере, због тога што су проузроковали НАТО интервенцију, 1999. године,  антиреформски део 
данашње власти усмерава необуздани гнев ка међународној заједници, од које истовремено 
очекује безрезервну помоћ и сарадњу!

Истински и најдубљи интерес Србије је да не буде објекат светске политике, већ да кроз 
пуне партнерске односе са ЕУ и НАТО доприноси глобалној стабилности кроз учествовање у 
успостављању зоне стабилности, безбедности и напретка на Косову и Метохији, као и у целом 
региону.

Вербалне манипулације
Ко, на крају, има користи од антиреформске политике? Ко профитира из бескорисне конфронтације 

са остатком света, из застоја у развоју, недостатка реда и непрестане манипулације грађанима Срби
је? Коме одговара избегавање и одбијање извршења свих транзиционих задатака и правних обавеза 
(као што је расписивање избора у законом одређеном року) под изговором да све политичке 
активности морају бити потчињене једном, кључном националном циљу, а то је: очување Косова и 
Метохије, као дела Србије? 

Пре свега, ту је група потпуно неспособних политичара, незаинтересованих за стварне промене, 
који су постали страсни подржаваоци status quo и мумифицирања на центрима моћи. Они немају другу 
професију а за политику су доказали да нису способни. Језгро те групације последњих седам година 
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чини мала антиреформска „секта“, која, прибегавајући инструментима и методама виђеним током 
деведесетих година, а и раније, користећи кадрове стасале у том ненормалном времену, успева да 
манипулише недовољно обавештеним становништвом, па чак и политичким снагама које би требало 
да буду сасвим другачијег, прогресивног опредељења. Они су успели да створе атмосферу у којој 
су мање важна или потпуно неважна питања избила у први план и, крадући сву пажњу и трошећи 
енергију, скренула пажњу са стварних животних питања, проблема и изазова. Сетимо се Државне 
заједнице Србије и Црне Горе, те необјашњиве квазидржавне творевине, која је створена након што 
је СРЈ, у стварности, престала да постоји. Сетимо се упорног и тврдокорног политичког „рата“ који 
је био у супротности са интересима Србије, а који је вођен против референдума у Црној Гори и, што 
је још горе, против легалне и легитимне владе мање републике. Овај „рат“ је вођен само зато што 
неколицина високо позиционираних људи у Србији није могла да одвоји своје приватне емоције од 
државних интереса Србије. Недавне јавно изнете увреде на рачун Црне Горе потврђују да је већина 
од њих још увек неспособна да прихвати реалност црногорске независности. 

Путем вербалне манипулације, ови кругови вешто прикривају своју инертност и неспособност 
да се баве питањима од стварне животне важности који захтевају неуморно, стрпљиво и постепено 
превазилажење изазова транзиције. Истовремено, они заводе обичан народ са лако сварљивим и 
популистичким порукама и причама, увек усмереним против некога или нечега, стварајући непри_
јатеље тамо где их нема, што је суштински супротстављено дугорочним интересима тог истог народа. 
Овај нереформски политичарски „клан“ прати и подржава иста таква структура у медијима. Као што 
се сећамо, управо су најбескрупулознији представници обе ове професије (политичке и медијске) 
били главни протагонисти одговорни за психолошки рат који је допринео „етничкој мобилизацији“ 
и успешно припремио подлогу за прави рат у бившој СФРЈ. Управо стога што деловање и понашање 
државника и медија обликују већинско политичко опредељење људи, те две истакнуте професије 
носе највећу одговорност за стање и добробит сваког друштва, а посебно оног у процесу закаснеле 
транзиције.

Директно, са претходно поменуте две, повезана је и група активних деструктиваца у институцијама, 
која се појавила у периоду Милошевићеве националсоцијалистичке ере. Одсуство лустрације, од
суство судских процеса и праведних казни за многобројне злочине и прекршаје, одсуство 
јавних моралних осуда и отклона од претходног периода, одсуство здравих критеријума 
заснованих на знању и заслугама при селекцијама и напредовању у каријери у државним 
институцијама последњих година, једном речју, одсуство искрене намере да се радикално 
раскине са прошлошћу, омогућили су огромном броју људи у важним сферама естаблишмента 
да, не само политички преживе, већ и да превладају и напредују. На овај начин, ретроградне 
снаге намећу реформистима претходно развијену политичку и институционалну културу као уста
новљен и прихватљив модел, ефективно надвладавајући и гушећи реформисте и њихове реформски 
оријентисане напоре.

Следећу групу која Србију одвлачи од истинских реформи и транзиције, а која се надограђује на 
претходну, и извлачи корист из свега што је претходно поменуто, чине финансијски моћни приватници 
и компаније у државном власништву. Убедљива већина најбогатијег слоја данашњег српског друштва 
стекла је свој статус и капитал кроз профитирање у, за њих погодним, али потпуно нерегуларним 
условима државног распадања и општег метежа деведесетих. Тај шаренолики слој окупља различите 
типове личности, од чистих криминалаца до сналажљивих и лукавих опортуниста блиских „фамилији” 
Милошевић  Марковић и државнопартијским структурама. Начини стицања богатстава такође су били 
различити: од криминалне отимачине и расподеле буџетског новца бивше СФРЈ, до разних облика 
државног и парадржавног рекетирања, укључујући и изазивање, подстрекивање и профитирање од 
хиперинфлације и увођење унутрашњих економских санкција. Иако је тешко поверовати да ли би 
припадници ове привилеговане класе претходног система, која је навикла на повлашћен положај, 
икада могли да буду искрени промотери реформи и увођења европског реда у економију, не треба 
их ни све аутоматски урачунати у антиреформски блок. Забринути за очување и увећање својих бо
гатстава они материјално помажу све политичке актере на сцени, укључујући и оне реформске. Шта 
више, међународно умрежавање Србије, некима од њих може донети и корист. 
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Много већу забринутост и претњу представљају државне компаније са партијским управама, које 
су извор и стециште давно превазиђене, нетранспарентне управе и корупције. Њихове управне (у 
стварности, владајуће) структуре, мешавина државних и партијских руководилаца, из инертности 
и вишеструких интереса оштро се супротстављају преко потребној коренитој реформи власничке 
структуре. У интересу је грађана Србије да та предузећа престану да буду аутономне монополистичке 
структуре, и да почну да се понашају у складу са принципима здравог финансијског управљања пру
жајући квалитетне услуге (било да је у питању гас, струја, бензин, телефон, итд.). Имајући у виду низак 
ниво наше политичке, партијске и управљачке културе, наспрам огромних апетита за корупцијом, 
било би паметно и пожељно да већина тих јавних предузећа што пре пређе у руке чистог иностраног 
капитала, са врхунским управљачким капацитетом и међународном пословном културом.

Шта даље?
Србији је неопходно хитно реорганизовање и редефинисање њених реформских снага. Логика 

налаже да то мора да започне и спроведе највећа партија реформског блока, наравно, уколико она 
жели да и у пракси буде онолико реформска колико је на речима и у својој кампањи. Ово је могуће 
спровести само уз максимално конструктиван приступ свих осталих реформских снага. 

Дужност је Председника Тадића и ДС да, превазилазећи све могуће досадашње поделе, лич
не анимозитете, таштину и партијске ривалитете, без оклевања, страха и калкулација, одлучно 
отпочну са формирањем нове, истински реформске коалиције / савеза. Ово би „сатерало у 
ћошак“ превртљиве и опструктивне снаге у владајућој коалицији, приморавајући их да се јавно из
јасне и одаберу страну. Иако процентуално слабије, вештим манипулацијама и блефовима успешно 
играјући на слабости и страх осталих, ове регресивне снаге успевају да држе главну реч о владиним 
одлукама и политици, вукући Србију даље ка дну. Реформски оријентисане партије морају да оду
стану од свог досадашњег стидљивог, бледог и помирљивог става. Само ако реформска опција успе 
да оформи одлучан и јединствен фронт, истински савез у правцу даљих реформи, нестаће страх од 
победе ретроградних снага, а дволични „играчи“ коначно ће морати да покажу своје право лице и 
намере. Једном када буду истерани на „чистац“, мораће да се одлуче за једну од двеју страна. Како 
год да се определе, то ће бити добро за Србију.    

Велики део грађана који су се 2000. године недвосмислено изјаснили за реформе и пуну сарадњу 
са светом, све више запада у апатију и политичку апстиненцију; неки од њих се, с друге стране, из 
тоталног разочарења и ината одлучују да гласају за екстремне и популистичке опције. Мањак рефор
ми, а тиме и мањак европских интеграција, праћен незрелим политичким понашањем и нејасним 
медијским порукама, чине људе разочараним, незадовољним и незаинтересованим. То је, у овој 
фази транзиције, крајње непожељно и чак потенцијално опасно.   

Поред тога, потребно је да се најзад уставно и законски потврди да су регионална сарадња, 
европске и евроатлантске интеграције не само наш главни интерес, него и једина могућност 
за даљи, одрживи и дугорочни развој и напредак наше земље.

Реформски оријентисане партије морају да покрену стварну, на конкретна питања оријен
тисану и информисану дебату о европским интеграцијама, безбедносним интеграцијама и 
приступању НАТО, као и свим другим важним питањима о којима грађани Србије морају да се 
информишу и образују, како би сигурније закључивали и доносили одлуке које ће допринети 
њиховој будућности.
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