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Процена је следећа: на наредним изборима за парламент Србије проамеричким политичким 
снагама на чијем челу је Демократска странка све се више смањују шансе да изборе 
парламентарну већину у Скупштини Србије. Из тог разлога НВО појачавају активности са 
циљем да се створи политичка клима у којој ће се бирачко тело опредељивати не по логици 
гласања “за” неку политичку опцију него “против”, овога пута, Српске радикалне странке. СРС 
постаје примарна циљна група НВО, док се као секундарне јављају Војска Србије и Црне Горе, 
Српска православна црква, а у наредном периоду за очекивати је да ће се на удару НВО појавити 
Социјалистичка партија Србије, Демократска странка Србије а могуће је и Нова Србија, 
делимично СПО или његови отцепљени делови. 

Из тог разлога најновије провокације на српској политичкој сцени изазване од стране појединих 
врло сличних и блиских невладиних организација, поново су разлог да би се поставило питање 
шта је циљ деловања невладиног сектора. Кандић, Бисерко, Вучо, али и многи други, мора се 
признати, постали су синоним за удружења грађана, која делују на друштвеној сцени Србије. 
Као такве, НВО избориле су себи статус претходнице, групе за притисак и ударне песнице 
појединих политичких групација у политичком животу Србије. 

Пошто се наводно зна њихов циљ деловања, извори финасирања и политички тутори, то питање 
се више готово и не поставља. А требало би. Ако ни због чега другог а оно што законски ништа 
није лакше него формирати невладину организацију, још лакше је доћи до медија кроз које ће се 
пласирати ставови најчешће једне до две особе, које персонификују те организације... 

Са масовнијим јављањем невладиних организација у српском друштву током последњих двају 
декада прошлог века, многи су увидели њихов заверенички, превратнички карактер и нису се 
преварили у томе. Велики део НВО, и у наведеном периоду али и сада, има идентичне циљне 
групе као и комунистички покрет у перода између два светска рата, па од туда потиче и 
препознатљивост у одређивању сврхе и циља њиховог постојања и рада. 

Пет глобалних подручја у оквиру којих делују невладине организације су: 
1. политички систем 
2. медији 
3. социјално угрожено становништво 
4. мањине 
5. жене, деца и омладина 

1. После првих вишестраначких избора у Србији, и пораза проамеричких политичких странака, 
одмах је пласирана теза о изборној крађи. Та прича се понавља сваки наредни пут уз 
инсистирање да поједине невладине организације, обучаване на Западу за праћење изборног 
поступка буду укључене као контролори на изборима. 

Када се у два наврата изборна крађа догодила, невладине организације су реаговале само једном. 
Било је то у време локалних избора 1994. године, док у време изборне крађе којом је поништена 
изборна победа председничког кандидата Српске радикалне странке, невладине организације, 
као ни ос-тале проамеричке организације инсталиране у Србији, нису реаговале иако је изборна 



крађа била очигледна. 

Како је вишестраначки систем парламентарне демократије у Србији већ постојао, он је 
послужио као средство за долазак проамеричких и прозападноевропских политичких снага на 
власт. Истина у вези са изборима 2000. го-дине ни најмање није била ствар интересовања свих 
диригованих НВО, иако крајњи резултат о наводној победи кандидата ДОС-а у првом изборном 
кругу ни до дан данас није потврђена. 

Инсталирањем ДОС-а, започела је реализација политичких циљева постављених ван Србије: 
политичка, економска и војна интеграција са Европском унијом, НАТО пактом и уједначавање 
друштвеног система Србије са овим центрима политичке, економске и војне моћи. Из видокруга 
ДОС-а нестали су као партнери Русија, Кина и остале земље ван непосредне доминације САД, 
ЕУ и НАТО пакта (само у случају споразума о слободној трговини са Русијом, ова земља се 
помиње као својеврсна предност за улагање у српску привреду). Исто се догодилоиуслучају 
невладиних организација: Русија је представљена као недемократска, корумпирана, 
криминализована, непријатељска, примитивна итд. 

Невладине организације са доласком њима блиских политичких организација на власт у Србији, 
настављају да делују у три правца: 

– настоје да потпуно елиминишу политичке неистомишљенике. Лансирана је идеја “лустрације” 
чији су главни заговорници биле управо НВО. Неке од НВО непосредно раде за потребе Хашког 
трибунала док остале подржавају те активности. Највећи део НВО, ток и резултате рата на 
просторима бивше Југославије, тумаче и представљају на исти или још екстремнији начин у 
односу на центре чијој политици служе. 

- укључују се у рад ДОС-ове власти као од владе плаћени саветодавци или прерастају из НВО у 
политичке организације (Г17). Са смањењем иностраних финасијских средстава (јер је циљ 
остварен) окрећу се државном буџету, односно, новоствореним државним фондовима за развој 
непрофитног сектора. 

- интернационализују своју делатност. “Отпор” се већим делом интегрисао са Демократском 
странком, док је његово фанатизовано језгро, у духу комунистичке перманентне, светске 
револуције, своју делатност у функцији америчких и западноевропских интереса пренело на 
Грузију, Украјину, а сада и на афрички континент. Неке НВО су своју делатност прошириле на 
околне земље под фирмом међурегионалне сарадње (Игманска иницијатива, ДКМТ итд.) 

2. До формирања ДОС-ове власти, амерички и западноевропски финансијери, међу којима се 
посебно истицао Сорош фонд, посебну пажњу поклањали су новинарима као и медијима који су 
пласирали њихове политичке ставове и погледе. Паралелно са медијима, међу којима су посебно 
место имали “Данас”, “Време”, Студио Б, и Б92, деловала су удружења новинара, новинарски 
синдикати, школе новинарства за новинарски подмладак, агенције за испитивање јавног мњења, 
као и невладине организације које су подносиле извештаје о стању у средствима јавног 
информисања (извештаји су били наглашено негативни); појачан је програм као и редакције на 
српском језику великих, иностраних медијских кућа (Глас Америке, ВВС, Дојче веле итд). 

Са преузимањем државних медија, новинари и уредници, идеолошки профилисани од стране 
Сорош фонда, у потпуности отварају врата перјаницама НВО. Паралелено са представницима 
политичких организација у штампи и електронским медијима појављују се и своје ставове 
пласирују челници НВО, чак чешће, и у својим наступима екстремније, од политичких 
екстремиста са Запада. У томе посебно предњачи ТВ Б92 и поједине “независне” ТВ продукције. 

3. У свом походу против Србије, економским санкцијама, ратом у окружењу, па и агресијом 
НАТО пакта, додатно је урушен систем самоуправне економије, а српско друштво доведено је до 



самог дна. 

Као “спасиоци” јављају се многобројне хуманитарне организације или као филијале својих 
централа са Запада, али и новоформиране НВО у Србији, које су финасирале државне фондације 
западних земаља или верских институција, како католичких тако још више протестантских. У 
Србији “раде” Ротаријанци, “Малтешки витезови”, ЦРС, Каритас, Екумени, Норвешка 
индивидулана помоћ, итд. 

Паралелено тпме, један део НВО које су чинили западно оријетисани стручњаци економске и 
правне струке (Г17, различити економски институти, многобројна удружења правника итд.) 
пропагандно су деловали са циљем да најсиромашније слојеве убеде да економски просперитет 
Србије зависи само од уласка Србије у евро-атланске интеграције, по логици – нема алтернативе 
и циљ оправдава средство. Обећавали су непресушне фондове ЕУ за пројекте социјалне заштите 
радника већ погођених сиромаштвом, као и оних којима ће сиромаштво и глад тек закуцати на 
врата током приватизације. 

Са њиховим или доласком на власт њихових истомишљеника из Демократске странке (Ђелић и 
Влаховић у први мах су били експерти) или Г17, српско тржиште бива запљуснуто иностраном 
увозном робом чиме је започео процес даљег уништавања националне економије, посебно 
пољопривреде; иницирали су су дивљачку приватизацију, коју је као такву започео Зоран 
Ђинђић, а задуживање земље добило је на замаху, јер су донације и бесповратна помоћ имали 
симболичан карактер. 

Ове невладине организације прве су нестале са друштвене сцене Србије. Њихови експоненти 
ушли су у институције система и даље настављају са деструктивним деловањем, односно 
реализацијом својих програма. 

4. Искуство комуниста у вези са употребом националних мањина у државама које су постале 
мета и циљ офанзивног наступања, на примеру Србије, применила је Америка и њени 
западноевропски савезници. Према националним мањинама су исказали посебну пажњу и 
интересовање иако током свих кризних, ратних година српска држава није применила ни једну 
рестриктивну меру у области остваривања колективних националних права (образовање, 
култура, информисање и службена употреба језика и писма). 

Тешко би било побројати све невладине организације које су организовале трибине, предавања, 
штампале публикације на тему положаја националних мањина у Србији, а посебно у Војводини. 
Као главни спонзор тог и таквог деловања у први мах се јављао Сорош фонд да би се у ту 
делатност укључили као финансијери и остале фондације које су имале или и даље имају своја 
представништва у Србији (Оксфам, Фридрих Еберт, Аденауер, ЦИДА, Илеш фондација итд). 

Политички кредо у вези са националним мањинама била је њихова колективна угроженост. 
Невладине организације међу којима посебно место има Хелсиншки одбор, снабдевали су 
емисаре САД и ЕУ “примерима” угрожавања припадника националних мањина. Као драстичан 
пример тога били су извештаји Тадеуша Мазовјецког који су врвели очигледним неистинама, 
којима је био снабдеван од стране српских НВО. 

У случају Војводине, положај националних мањина коришћен је, а и идаље се користи, ради 
довођења у ис-ту раван колективних права националних мањина и сепаратног положаја 
Војводине у односу на остали део српске државе. У случају Косова, деловање НВО усмерено је 
на издвајање Косова из Србије, по логици да је самостално Косово предуслов мира у региону 
Балкана, с тим да у тој “логици” нема косовских Срба ни интереса српске државе. 

Посебно некритичко интересовање и притисци невладиних организација као и појединих 
медија, посвећени су друштвеном положају и деловању Српске православне цркве. Притисци су 



двојаке природе. На законодавном плану НВО настоје да СПЦ као и ос-тале традиционалне 
конфесије доведу у исту равана са многобројним протестантским верским заједницама (па и 
сектама) чије се централе налазе најчешће у САД. Спречавање изједначавања традиционалних 
конфесија са протестантским, од стране НВО тумачи се као верска дискриминација чији је 
инспиратор СПЦ. 

Изједначавањем СПЦ са рецимо пентакосталцима или анабаптистима била би створена 
друштвена ситуација у којој припадност традиционалној верској конфесији губи сваки значај у 
смислу вредносног оријентира. Тиме би се отворио простор за одбацивање верског идентитета 
првенствено српског народа, процес атеизације и расрбљавања добио би поново на замаху као у 
време комунизма. 

У смислу припреме овог процеса НВО интензивно покушавају довести у везу СПЦ са ратним 
злочинима, криминалним, противзаконитим радњама а све наглашенији су покушаји да се 
пориче правоверност учења отаца Српске православне цркве. Ако успеју у томе, наредни корак 
биће законска регулатива у којој ће СПЦ бити сведена на ниво верске секте. 

Уз наглашену бригу за националне и верске мањине, НВО започеле су кампању за остварење 
привилегованог положаја тзв. сексуалних мањина, тачније хомосексуалаца, лезбејки и осталих 
изопаченика. По угледу на поједине земље Запада, НВО се залажу за право грађанства 
истополних бракова као и право њихових чланова на усвајање и васпитавање деце. Паралелно са 
кампањом НВО, као логистичка подршка, у медијима, попут Б92, све чешће се емитују филмови 
и серије у којима је наглашен позитиван однос према хомосексуланим везама. 

5. У вези са женама које чине око 50% друштва, НВО су своје активности усмериле на 
остварење обавезе да у политичком животу жене буду трећински заступљене на свим нивоима 
власти; указују на трговину белим робљем; спречавање сексуалног узнемиравања на радном 
месту; насиље у породици итд. Иако се овим врстама активности не може приговорити, чак 
заслужују подршку, првенствено институционалну, начин пласирања ове проблематике у 
јавности има карактер приказивања српског друштва као женомрзачког, исламски 
конзервативног, насилничког и непоправљиво криминализованог. 

Ван интересовања диригованих НВО је популациона политика, негативна демографска кретања, 
као и атак на традиционалне породичне вредности увођењем европских друштвених стандарда. 
Ван видокруга НВО је чињеница о различитом вредновању рада жена у односу на мушкарце 
како на Западу тако и код нас. На удару “европског” радног времена, у коме је радно време 
централни део дана, нашла се породица за коју не остаје довољно времена ни пре ни по 
завршетку радног дана. У духу најекстремније комунистичке традиције циљ је да бригу о 
васпитању деце преузму државне и приватне институције које раде по програмима сачињеним у 
западним земљама. 

Програм делатности диригованих НВО намењен омладини, креће се на два колосека. Младима 
се натурају западне друштвене вредности кроз програме упознавања са институцијама ЕУ; 
инсистира се на употреби енглеског језика; путем музичких манифестација попут Егзита али и 
на друге начине форсира се негативан однос према националној културној традицији у корист 
америчке масовне културе. 

Најозбиљнији удар диригованих НВО остварују кроз антиармијску кампању. Први корак на том 
плану било је увођење могућности цивилног служења војног рока. Други корак је недавни 
покушај да се елиминише војна обавеза и да се сведе на ниво добровољности што је 
синхронизовано са захтевима о потпуној професионализацији армије. По тим плановима, она 
треба да буде мала, сведена на неколико десетина хиљада припадника и по потреби ангажована у 
оквиру операција НАТО пакта у деловима света за које САД има појачано интересовање. 



И на крају – како треба да буде уређена Србија да би НВО биле задовољне? 

У политичком смислу, Србија треба да испуњава све што од од ње затраже САД и ЕУ. Пут који 
до тога води иде преко велике задужености државе и привреде. Радна снага мора остати јефтина, 
политички и медијски добро контролисана. Бројно, Србија не треба да прелази 4 до 4,5 милиона 
становника од чега ће се свега 0,5 милиона бавити примарном пољопривредном производњом а 
остало становништво ће бити концетрисано у већим градским центрима: Београду, Новом Саду, 
Нишу и евентуално Крагујевцу, док ос-тали градски центри не треба да буду већи од 30 хиљада 
становника. У верском смислу, Србија и Срби треба да буду већином атеисти, добро дошли су 
протестанти, у горем случају – католици. Срби треба да пишу латиницом, српски језик треба да 
се лексички приближи енглеском језику. У процесу усвајања деце без родитељског старања 
предност треба да имају хомосексуалци и лезбејке а њихове параде треба да постану главна 
туристичка атракција. Војска треба да постоји у обиму који је потребан за “мировне операције” 
под окриљем САД. 

И, наравно – на челу Србије треба да буду, ако не Кандићка, Вучо, Бисерко, а онда они 
политичари који су по њиховој вољи и које оне изаберу. 


