
Удружење књижевника Србије 

Саопштење за јавност - Осуда Албаније због државног тероризма 

Минотаур у лику албанског тероризма узима свакодневни данак у крви и све се обично завршава 
благим протестом Међународне заједнице, без проналажења и осуде криваца. 

Указујемо на убиство Миомира Савић а и рањавање четворице Срба у месту Церница код 
Гњилана, један у низу злочина, више и не знамо којег по реду, од доласка снага КФОР-а на 
територију Косова и Метохије. 

Није ли овај злочин на неки начин подстакнут изјавом новог цивилног администратора УН, 
господина Харија Холкерија, који је на запањујући и застраш ујући начин изједначио 
Декларацију о Косову и Метохији Скупштине Србије и саопштење албанских терориста о 
проглашењу независности Косова, рекавши да се о томе неће питати ни Приштина ни Београд 
већ УН. 

Овом изјавом, која је у сукобу са свим међународним нормама и резолуцијама Уједињених 
нација које би требало праведно да представља господин Холкери, повучена је иницијална 
каписла (експлозивна направа) коју су албански терористи још једном активирали убијајући 
недужне Србе пред продавницом. 

Нови цивилни администратор Хари Холкери изједначава Декларацију Скупштине Србије која је 
потпуно у складу са Резолуцијом УН 1244 и која се односи на интегрални део Републике Србије, 
као и државне Заједнице Србије и Црне Горе са прогласом терориста. Тиме је Холкери на самом 
почетку свог мандата показао да му није стало до безбедности Срба и осталих народа који живе 
у јужној српској Покрајини, а која је под протекторатом УН, већ до тога како да садашњи статус 
Покрајине усмери ка независности. 

Огорчени тражимо од српске Владе и Парламента да најоштрије протестују и најаве 
Међународној заједници да је стрпљење при крају и да ће тражити моућност да сами заштите 
све Србе на целој територији Србије. 

Није ли ово зликовачко убиство последица изјаве албанског премијера, господина Фатоса Наноа: 
“са се Косово не може вратити Београду”? 

И прошли пут када су убијени српски младићи у Гораждевцу, званичници албанске Владе дали 
су сличну изјаву. Не треба много мудрости и памети да овим ставовима и изјавама својих званич 
ника Албанија нескривено исказује територијалне претензије према суседним државама 
Македонији и Заједници Србије и Црне Горе. 

Ова политика основна је одлика албанске државе у 20. веку. Током италијанске окупације Косова 
и Метохије извршена је прва велика етничка промена становништва на тој територији 
насељавањем албанских породица из северне Албаније. Друга миграција становништва из 
Албаније на Косово и Метохију вршена је током Титове владавине када је у току педесет година, 
под слоганом “бекства из последњег стаљинистичког бастиона у Европи”, насељавано 
становништво из Албаније да би после уласка међународних снага, 1999. године, Косово и 
Метохију напустило близу 300.000 Срба, Рома и Горанаца, а из Албаније дошло исто толико 
становника. Уместо да примени све европске стандарде о заштити националних мањина на 
својој територији, Албанија је током последњих година нескривено подржавала и помагала све 
сепаратистичке покрете у Македонији и Србији и Црној Гори. На такав начин постала је главни 
реметилачки фактор на Балкану јер је организовала низ логора за обуку терориста по узору на 
фундаменталистичке логоре Ал Каиде са којом је, према тврђењу америчких служби, веома 
блиска и повезана. 



Најмање што очекујемо је протестна нота наше Владе Албанији и тражење нове седнице Савета 
безбедности УН на којој ће бити осуђена државна политика ове земље због нескривених 
претензија према нашој земљи и Македонији. 
У Београду, 2. септембар 2003. 


