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У Београду одржана Трибина „Рат у Украјини – шта значи српска неутралност“
      

Јуче (19.04.2022.г.) је у Прес центру Удружења новинара Србије у Београду одржана
трибина "Рат у Украјини - шта значи српска неутралност", у организацији
информативно-политичких портала "Све о Српској" и "Факти", уз подршку
Представништва Републике Српске у Србији, на којој је учествовао и српски члан
Предсједништва БиХ Милорад Додик.

  

  

На трибини су говорили: Миломир Степић, Милош Ковић, Драгомир Анђелковић, Горан
Петронијевић, Дарко Танасковић, Ненад Кецмановић, Александар Павић, Предраг
Ћеранић, Жељко Будимир, Слободан Рељић,  Ђуро Билбија, а у име организатора и
Представништва Републике Српске у Србији поздравну реч имао је Млађен Цицовић,
шеф Представништва.
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Додик: потребан консензус о томе како се понашати у овом изазовном времену

  

Милорад Додик је на трибини изјавио да је усуд и политички пут српског народа да
буде  пред сталним и перманентним изазовима и да се теме намећу како би се о  њима
опредјељивали.

  

  

Он је  рекао да је свијет у озбиљном нереду и да у овом тренутку немамо  разлога  да се
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надамо нечему добром, поготову што глобалне одлуке не  зависе од  нас.

  

Нагласио  је да је ово тренутак у коме Срби треба да окупе на једном  мјесту сву 
националну, политичку, аналитичку и научну памет и покушају  да дођу до  консензуса о
томе како се понашати у овом изазовном времену.

  

Додик је рекао да Запад украјинску кризу жели да искористи да активира причу о
лошим Србима и да се обрачуна са руководством Републике Српске и прије свега са
Српском.

  

Он је истакао да се кроз актуелну кризу у Украјини види примарни циљ Запада на
Балкану, а то је да се разгради српски национ.

  

Он је навео да се украјинско питање није постављало ни на једном мјесту одлучивања у
БиХ и да је његов принцип неутралност.

  

Нагласио је да Српска неће увести санкције или придружити се санкцијама Русији ни
под каквим околностима и истакао да је руски предсједник Владимир Путин један од
најпрагматичнијих и најдобронамјернијих државника у свим разговорима, а њему никада
ништа није тражио.

  

"Руси су, по мени, изазвани да ово учине, и ово је нешто, што се тиче моје перцепције,
битно каснило што се тиче питања рјешавања Украјине. Као што су нама наметнули да
рјешавамо питања односа у бившој Југославији. Путин је за мене велики предсједник
велике државе и нације", истакао је Додик.

  

  

Цицовић: највеће питање је како Српска и Србија могу сачувати неутралност 
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Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић рекао је на почетку
трибине да Представништво подржава њено одржавање у  увјерењу да размјене мисли
и идеја у вријеме сложених односа у свијету  могу значајно допринијети разумијевању
стања, могућности и начина  дјеловања у српској политици са двије стране Дрине.

  

  

Он је оцијенио да је готово постао неостварив идеал да свака држава сама одлучује о
властитој будућности, безбједности и стабилности, јер је већ и концепт државне
неутралности и немијешања у сукобе, чини метом бројних притисака и великих ризика и
искушења.

  

"Највеће питање је како у свеважећој премиси или сте с нама или сте против нас`
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Република Српска и Србија могу сачувати неутралност - поштујући територијални
интегритет и суверенитет Украјине, што значи и солидарност са жртвама рата и
колонама избјеглица, али и дубоко разумијевање за руску специјалну операцију",
оцијенио је Цицовић.

  

  

На истоку Украјини је циљ била асимилација и уништење Руса

  

Научни савјетник Института за политичке студије Миломир Степић сматра да српски
народ због своје будућности мора исправно да се опредијели у садашњем деликатном
историјском тренутку.
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"Српски чинилац не би смео да погреши и, ради неизвесног `европског пута`, заузме
прозападну, односно антируску страну. Високу цену најпре би платила Република
Српска", оцијенио је Степић.

  

Он је указао да је војном интервенцијом у Украјини Русија показала да је империја и да
њен циљ неће бити само парцијалан, регионални, већ свеобухватан и глобални, а то је
потискивање САД као досадашњег хегемона из Евроазије и редефинисање
геополитичког система.

  

"Ако Русија постигне успех, логично је да се `ефекат домина` осети и на Балкану", рекао
је Степић.
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Професор историје на Филозофском факултету у Београду Милош Ковић сматра да
многе ствари указују на усредсређен напор најутицајнијих западних земаља да наметну
своје виђење историје српског народа.

  

Ковић је рекао да на то, прије свега, упућује ревизија историје Срба у западним медијима
и стручној литератури.

  

Он сматра да је циљ да се историја употријеби као средство оправдања освајачких
амбиција и изградње нових, пожељних идентитета којима би били укинути постојање и
сјећања српског народа.

  

Према његовим ријечима, занимљиво је да се веома слични, истовремени процеси могу
уочити у интерпетацијама историје Украјине и у идентитетској политици великих
западних сила према тој земљи.

  

"Тамо се на овај начин поништава памћење, па и само постојање руског народа. И ту је
циљ асимилација и уништење како би се олакшало политичко и војно покоравање",
оцијенио је Ковић.

  

  

Запад се дуго припремао за овакву врсту рата

  

Политички аналитичар Драгомир Анђелковић упозорио је да кључни евроатлантски
центри моћи и са њима повезани  регионални српски опоненти покушавају да искористе
актуелни сукоб на  истоку Европе како би Србе перфидно навели да сами себе униште.
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  "Они од нас траже да се одрекнемо себе, причајући нам да треба да се солидаришемо увези са Русијом која од нас не тражи ништа, осим да будемо коректни", истакао јеАнђелковић.  Он је указао да би Срби беспоговорним приклањањем Западу легализовали све у шта сузападне силе биле умијешане током ратова деведесетих година прошлог вијека, попутхрватске злочиначке операције "Олуја", НАТО агресије на Републику Српску и Србију иотимања Косова и Метохије.  "Ако бисмо ирационално подлегли притисцима, изгубили бисмо руску подршку. Послетога би од водећих западних сила била продубљена сецесија Косова, односно отпочелаби свеопшта офанзива срачуната на рушење носећих стубова државности РепубликеСрпске", навео је Анђелковић.  
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  Адвокат Горан Петронијевић указао је да у актуелном сукобу Запада и Русије значајнуулогу играју медији, истичући да су они неизоставни у припреми, а посебно у вођењусавремених ратних сукоба.  Он је подсјетио да се у терминологији међународних сукоба усталио термин "хибриднират", који представља широку, готово свеобухватну активност једне или више земаљауперену на наношење штете против једне или више држава, а неријетко и читавогчовјечанства.  "Запад се дуго и озбиљно припремао за овакву врсту рата, у којем информације,односно дезинформације које пласира, постају доминантне", навео је Петронијевић.    Без темљне саборности тешко ћемо успјети   Српски дипломата Дарко Танасковић оцијенио  је да би најбитнији унутрашњи факторефикасног отпора неповољним  тенденцијама и све већим притисцима на Србију иРепублику Српску морало  бити српско јединство у погледу виталних дугорочнихинтереса Србије,  Српске и српског народа у цјелини.  
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  Танасковић је констатовао да јединства нема ни у Србији ни у Републици Српској,истичући да је у Српској, која је под највећим притиском, политичко нејединстводраматично изражено.  "Без те темељне саборности тешко ћемо успети да следимо три поруке које јесвојевремено мудри професор Милорад Екмечић упутио Србима: Издржати! Издржати!Издржати!` или, пак, бити кадри да се руководимо оним Његошевим моћним, судбинскимпарадоксом: `Нека буде што бити не може!`", рекао је Танасковић.  
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  Политиколог Ненад Кецмановић сматра да ће Република Српска наставити да слиједиСрбију у војној неутралности како се Срби не би нашли на двије стране фронта.  Подсјетивши да је од почетка рата у Украјини војна неутралност стављена и наспољнополитичка, економска, а посебно на енергетска искушења, он сматра да изодговора на неколико кључних питања није тешко препознати која је страна Србимапријатељска, а која то није.  "Која страна угрожава српску еквидистанцу према Западу и према Истоку која нам кажеда `не можемо да сједимо на двије столице`? Kоја нам каже да `морамо да изаберемосамо једну`? Kоја нам каже `ако ниси са нама, ти си против нас`?", упитао је Кецмановић.  Он је истакао да се, са друге стране, треба запитати која страна пружа подршку безусловљавања, показује разумијевање иако се гласа против ње јер зна за огромнепритиске и, упркос томе, Србију држи на листи привилегованих купаца енергената, којису данас моћније оружје од ракета, санкција и долара.    Наше попуштање би било схваћено као слабост   Политички аналитичар Александар Павић рекао  је да је велико питање колико Србидуго могу да бране позицију  неутралности, поготово када дође ултиматум да се уведусанкције Русији.  
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  "Најважније је да мобилишемо јавност за оно што нас чека и да увидимо да ли би намсврставање на једну страну, ако је оно уопште могуће, осигурало оппстанак. Мислим даби наше попуштање било схваћено као слабост и знак да још јаче треба ударити. Нас ћеЗапад третирати као Русе изван Русије, шта год да урадимо. Јавности треба објаснитишта нас чека и учинити све да не изгубимо углед код наших пријатеља Руса и Кинеза",сматра Павић.  
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  Декан бањалучког Факултета безбједносних наука Предраг Ћеранић је истакао дабитка за Донбас, која се већ најављује као битка над биткама, има велику политичкутежину. Од њеног исхода зависиће и понашање влада држава на западним украјинскимграницама (не рачунајући Пољску). Протести су већ у току, а руска побједа би извелеодушевљене масе на улице главних градова. Србија и Република Српска су изложенепритисцима да се одрекну Русије као никад до сад. Од брзине руских тенкова зависимного тога, не само на Балкану, већ би се њен исход могао одразити на нареднеамеричке изборе.  Ћеранић сматра да Срби треба да причекају и да став који Србија тренутно има одржи иразвуче докле год је то могуће, јер много тога зависи од битке за Донбас, која би, премаруским процјенама, требало да траје четири седмице.  
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  Професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Жељко Будимир рекао је данасу Београду да је за Србе најважније да издрже украјинску кризу и њене посљедице,истичући да је то могуће само ако буде дефинисан стратегијски интерес на нивоусрпског народа.  Будимир је истакао да ће Српска остати војно неутрална ако Србија задржи војнонеутрални статус, јер другачије не може да буде.  "У народу у Републици Српској постоји јединство, а према свим истраживањима, 90одсто српског народа је на страни руске државе, из простог разлога што немамо другиизбор", рекао је Будимир на трибини.    Увођење санкција Русији било би противно цијелом току српске историје   Социолог Слободан Рељић оцијенио је да је БиХ у стању окупације, која је нека врстапројекта Запада у једној врсти краја капитализма.  
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  "То је свијет у којем постоје немогуће државе као БиХ, гдје ништа не може да се урадидок се не добије допуштење оних који одржавају окупационо стање", рекао је Рељић.  Он сматра да ће додатне проблеме на Балкану и у БиХ изазвати слање њемачке војске,јер се тога не плаше само Срби него и други народи.  "Република Српска је озбиљно окупирана, а Србија као окупациона демократија уприличној мери. Ипак, српски политичари треба да буду опрезни и да у сваком тренуткуна уму имају расположење народа", нагласио је Рељић.  
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  Новинар и публициста Ђуро Билбија поручио је да барикада војне неутралности Српскеи Србије може и мора да се брани.  "Та барикада ће бити сигурнија након руске победе у Украјини, која ће имати и већ имапланетарне последице. Са одбрањеном барикадом неутралности, са продубљивањем,проширивањем и јачањем веза Београда и Бањалуке, као и са истовременим помагањемсрпства у Црној Гори да поврати своје историјске позиције, моћи ћемо да чекамо реалнеплодове демонтаже америчке хегемоније", рекао је Билбија.  Он сматра да би увођење санкција Русији било противно цијелом току српске историје,због чега Срби треба правилно да изаберу.  "На нама је и да будемо на нивоу могућег избора, утолико пре што ће то имати димензијустајања на праву страну историје", поручио је Билбија.  Комплетан снимак трибине „Рат у Украјини - шта значи српска неутралност" можетевидјети ОВДЈЕ
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https://www.youtube.com/watch?v=CjWZ87ZTjzY

