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ПРОГЛАС

Браћо�и�сестре,
грађани�Србије,�

Обраћам вас се у овим тешким временима када се

наша земља и ви, грађани, гушите под теретом не-

правде и понижења, у тренутку када Србија грца

препуштена бруталном сакаћењу и комадању. Же-

лим да вас упозорим да се Србија ближи прекретни-

ци када ће морати да одлучи да ли ће наставити

овим путем који води ка уништењу наше државе и

народа или ће се окренути себи, својим државним и

националним интересима и својим традиоционал-

ним пријатељима.

Прозападна политика режима Бориса Тадића

потпуно је урушила земљу територијално и довела

је до економског и социјалног краха. Због срамне и

капитулантске политике, Србија је бачена на коле-

на. Тадић је управљање српском државом предао у

руке Бриселу и Вашингтону и гурнуо земљу под

својеврсну окупацију. Државни и национални ин-

тереси Србије угрожени су у самом темељу.

Владајућа коалиција је, обмањивањем грађана

о наводном „искреном пријатељству“ са Сједиње-

ним Америчким Државама (САД) и о „путу без ал-

тернативе“ у Европску унију (ЕУ), Србији задала

историјски ударац и довела је у крајње понижава-

јући положај.

Ако Србија не напусти прозападну политику и не

одупре се  Вашингтону и Бриселу, који нам земљу ко-

мадају и у територијалном и у економском смислу,

питање је шта ће од наше државе уопште остати.

Српска радикална странка је изричито против

уласка Србије у Европску унију и против

НАТО-а, који воде отворену неприја-

тељску политику према нашој зе-

мљи. Србији је доста понижавања! 
Једина снага на српској поли-

тичкој сцени која је спремна да
државотворном политиком ус-
прави Србију је Српска ради-
кална странка. Зато је Српска
радикална странка и даље
трн у оку и Вашингтону, и
Бриселу, и Борису Тадићу, и
Томиславу Николићу. Зато
су Американци и западне
силе дали налог Хашком
трибуналу да не могу да се

вратим у Србију док се не заврше бар још једни парла-
ментарни избори.

Али народ увек препозна оне који брину о њихо-
вим и државним интересима, препознаје оне који су
спремни да се жртвују за поносну и усправну Србију.
То су препознали и наши бивши радикали који су
били обманути. А били су обманути јер су поверова-
ли да ће се странка коју су створили Станко Суботић
Цане и Мило Ђукановић уз помоћ британског и аме-
ричког амбасадора – Вучићева и Николићева стран-
ка, борити за националне интересе и интересе гра-
ђана, а не за своје личне. Када је наступило отрежње-

ње, они су почели да се
враћају тамо где при-

падају – Српској ра-
дикалној странци. 

Ја могу да ка-
жем да су врата
Српске радикал-
не странке увек

отворена за све об-
мануте и преваре-
не, за све који су
схватили да сукре-

нули погрешним пу-
тем тајкунске Нико-

лићеве и Вучићеве
странке.

Браћо и сестре, не

верујте онима ко-

ји вас обма-

њују да
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Србији�је�доста
понижавања!
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ћете живети боље ако се определите за бриселску

утопију. Одрицање од Косова и Метохије, Војводине,

Рашке области, одрицање од легитимних национал-

них интереса, одрицање од своје историје, корена и

идентитета и брисање српског памћења сигурно ни-

је пут који води ка бољем животу, то је пут ка уни-

штењу. Актуелни режим је до сада испунио све зах-

теве који су стигли из Брисела и Вашингтона, а нема

ни помака када је у питању побољшање стандарда

грађана. Напротив, само суноврат!

Катастрофалне�последице
Тадићеве�прозападне�политике

Очајна економска ситуација у којој се данас нала-
зи Србија није последица светске економске кризе,
већ управо те погрешне политике која се води од
2000. године по налозима Међународног монетар-
ног фонда, Брисела и Вашингтона, као и погрешне
опредељености за најсуровији модел капитализма –
неолиберални капитализам.

Дуг је списак обећања која је владајућа коалиција
на челу са Тадићем давала грађанима Србије, а апсо-
лутно ништа није урађено. И што је најгоре, нема ни-
какве одговорности за катастрофалне потезе, за об-
мањивања грађана. У овој држави нико не одговара
за то што се руководи искључиво личним интереси-
ма, а преко грбаче народа.  

Владајућа већина је приграбила себи неограниче-
ну моћ преко тајкуна који су кључни фактор у поли-
тичком животу Србије. Не треба заборавити да су
тајкуни имали одлучујућу улогу и у формирањu ове
владе баш у овом саставу. Једном од њих, Мишкови-
ћу, изражена је захвалност и у Бриселу. 

Србијом данас владају амерички и британски ин-
тереси и интереси крупног капитала – тајкуна. Апсо-
лутно су маргинализовани интереси грађана, инте-
реси обичног човека. Доведени смо дотле, да се ви-
ше не поставља ни питање како омогућити грађани-
ма нешто пристојнији живот, живот достојан чове-
ка, него како обезбедити пуко преживљавање – како
народ да преживи овај потпуни економски крах до
кога је довела актуелна власт. 

Од грађана Србије су створили армију незапосле-
них, сиромашних, ојађених и понижених, којима су
на ту муку наметнули и осећај кривице – да су сами
криви за то што их је снашло. Називају их „губитни-
цима транзиције“. Као да је то нешто што је било не-
избежно и нешто што је морало да их задеси. И опет
нигде ничије одговорности.

Верујем да знам како је већини грађана због тога,
знам да истовремено осећате и бес, и немоћ, и очај.

Странке које су на власти освојиле су гласове гра-
ђана лажима, обманама и празним обећањима. 

Сетимо се само да је грађанима представљено да

је влада у овом саставу формирана јер је постигнута

сагласност да ће то бити социјално одговорна влада,

а кључни циљ је био пораст просечне пензије – до

нивоа од 70 одсто просечне плате. 

Сада Млађан Динкић отворено признаје да је ла-

гао обећавајући бесплатне акције у вредности од

1000 евра да би Тадићу обезбедио победу. 

Тадић је обећавао отварање 200.000 нових рад-

них места, а за време његове владавине без посла је

остало управо око 200.000 људи.  

И сада, без икаквих скрупула, пласира нове лажи

– до 2020. биће отворено 400.000 нових радних ме-

ста, а ваљда се подразумева да он треба да остане на

власти до тада. 

На једној страни су празна обећања и лажна ста-

тистика, а на супротној реалност. 

А реалност су – више од милион незапослених,

свакодневна драстична поскупљења, отпуштање

радника, све већи број сиромашних. Радник је обес-

прављен и понижен.

Да ли је ово предворје тог евро-благостања које

годинама обећавају?

Велики проблем, када је у питању улазак у Европ-

ску унију, јесте чињеница да је медијски блокирана

било каква јавна расправа и сучељавање аргумената

о овом питању. Грађани немају праву слику шта зна-

чи улазак у Европску унију. Отворено се захтева рас-

парчавање Србије и то све мање крију и западне ди-

пломате. Народ се посебно обмањују када је у пита-

њу економски аспект уласка у Европску унију – онај

аспект који директно утиче на грађане и њихов џеп. 
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За обичног човека, повећање јединственог тржи-

шта значи пораст радне снаге, а то даље води ка па-

ду зарада. Јединствено тржиште погo дује крупном

капиталу и мултинационалним корпорацијама. 

Разбијање��Србије

Тадићев режим прихвата сва условљавања Запа-
да. Прихватањем бриселске резолуције о Косову и
Метохији, ова владајућа коалиција започела је про-
цес фактичког признања независности Косова и ти-
ме је задат снажан ударац Србији.

Оно што Тадић и представници власти називају
„компромисом са Европском унијом“ представља
одрицање од Косова и Метохије. 

Ви добро знате да Српска радикална странка не-
престано алармира јавност да се процес разбијања
Србије који спроводи Запад не зауставља са Косовом
и Метохијом. Запад неће одустати ни од Војводине
нити од Рашке области. То је још 2007. године наја-
вио тадашњи  амбасадор Немачке у Србији, Андреас
Цобел, као што је тада најавио и могућност да Срби-
ја уђе у Европску унију за 20 до 25 година, што значи
негде између 2027. и 2032. године.  

Европска унија, која је већ у кризи, до тада веро-
ватно неће више ни постојати. И упркос свему, Тади-
ћев режим наставља да иде овим самоубилачким пу-
тем жртвовања територијалног, политичког и еко-
номског интегритета и жртвовања грађана у име
празних обећања Европске уније, којој смо потребни
једино зарад израбљивања, као извор јефтине радне
снаге. 

Коалиција�Николић-Тадић

Поред територијалног и економског урушавања

земље, Тадићев режим систематски разара политич-

ки и уставни систем Републике Србије. Тако су, из-

међу осталог, отели и посланичке мандате Српске

радикалне странке, легализовали ту крађу и форми-

рали марионетску Николићеву и Вучићеву посла-

ничку групу. Николић је тада јавно, за скупштин-

ском говорницом, запретио да се неће смирити док

не уништи Српску радикалну странку. 

Управо због изразито патриотске и национали-

стичке политике и идеологије Српске радикалне

странке и њене тадашње снаге као највеће опозици-

оне странке, 2008. године је изведен пуч у нашој

странци, јер је Српска радикална странка предста-

вљала непремостиву сметњу за спровођење проза-

падне политике у Србији.  Заправо, првобитни циљ

је био да Српска радикална странка нестане са поли-

тичке сцене тако што би део тадашњег руководства

у потпуности преузео странку и спровео тзв. рефор-

му политике и странке, односно претворио би је у

странку прозападне оријентације. 

Пошто у томе нису успели, тадашњи заменик

председника Српске радикалне странке Томислав

Николић и тадашњи генерални секретар Алексан-

дар Вучић, који су као функционери Српске радикал-

не странке стекли огромну популарност у народу,

одлучили су да формирају нову посланичку групу у

парламенту и нову странку.

Имали су, а и даље имају логистичку подршку ак-

туелене власти, медија, тајкуна, западних амбасадо-

ра и западних дипломата. Српска радикална странка

је доживела снажан ударац. Уз кршење Устава Репу-

блике Србије, закона и Пословника Народне скуп-

штине, режим Бориса Тадића је омогућио да се од 21

отетог мандата Српске радикалне странке формира

посланичка група Томислава Николића. 
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Сада је политика Николићеве и Вучићеве Напред-

не странке иста као политика Демократске странке.

Прецизније – данас су Вучић и Николић спремнији

од Тадића да се одрекну свих националних и држав-

них интереса. Обијају прагове западних дипломата у

Бриселу и Вашингтону убеђујући их да могу да буду

послушнији од Тадића. Убеђују их да могу брже да

испуне све налоге Запада, да могу брже да се одрек-

ну Косова и Метохије, да су спремнији да изруче ге-

нерала Ратка Младића Хашком трибуналу, што наја-

вљује Николић, да прихватају да су Срби геноцидан

народ и да их је срамота што су припадници тог на-

рода, као што је, уосталом, Вучић изјавио. 

Митинг Напредне странке у Београду само је по-

тврдио да Вучић и Николић све време обмањују гра-

ђане док на другој страни са Борисом Тадићем пра-

ве договоре о формирању  владе након наредних из-

бора. 

Зашто Николић и Вучић нису одмах сели на сти-

ропор и захтевали ванредне изборе, ако је то заиста

њихов циљ? Митинг Напредне странке само је помо-

гао Тадићевој власти да се каналише незадовољство

грађана. 

Ово потврђује и чињеница да је Николић 25. фе-

бруара отворено изјавио да ће Напредна странка на-

кон следећих избора понудити Демократској стран-

ци да заједно формирају коалициону владу. У међу-

времену се труде да убеде јавност да  наводно хоће да

руше своје будуће коалиционе партнере. Сасвим је ја-

сно да обмањују грађане да су они противници поли-

тике Тадићевог режима која је уништила и грађане и

државу, док се на другој страни спремају да воде исту

политику као Тадић служећи интересима Брисела и
Вашингтона, а не интересима Србије и њених грађана. 

Напредњаци и Демократска странка су били

удружени у обмањивању грађана и када су интен-

зивно водили кампању за промену Устава, наводно

због броја посланика у парламенту. Вучић и Нико-

лић су имали задатак да убеде грађане да Србији ни-

су проблем ни сиромаштво, ни корупција, ни тајку-

ни, ни криминал, ни отимање територије, него да је

највећи проблем са којим се Србија данас суочава

број посланика у парламенту.   

Међутим, суштински разлог за ову иницијативу

лежи у захтеву Вашингтона и Брисела да се Устав

Србије промени како би се из преамбуле и текста

Устава избрисало да је Косово и Метохија саставни

део Републике Србије. Циљ је, такође, да се промена-

ма Устава оствари регионализација која води даљем

цепању Србије.

Зато најава коалиције Николић-Тадић, односно

Напредне странке и Демократске странке, није ни-

какво изненађење. Одавно се ова коалиција припре-

ма, али је тек недавно обелодањена. Вучић се отво-

рено хвали да му је најбољи пријатељ шеф Тадиће-

вог кабинета, Миодраг Ракић. Сада се две најгоре

странке удружују у новом обмањивању и лагању

грађана Србије.

Бивши�амерички�амбасадор
–�главни�Николићев�саветник

Многи су сада већ схватили да су се преварили ка-

да су поверовали да ће Николић и Вучић и њихова

Напредна странка на било који начин штити инте-
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ресе грађана и Србије. То сигурно није циљ оних  ко-

ји су покушали да реализију прљав задатак уништа-

вања Српске радикалне странке, као најјаче бране

спровођењу прозападне политике.

Ко год није могао да разуме да су Вучић и Нико-

лић погазили све оно што су били читаве две деце-

није и да су сада доследнији у спровођењу прозапад-

не политике од Тадића, у то је могао да се увери на

њиховом митингу у „Арени“,  на којем су посебну па-

жњу указали свом почасном госту Вилијему Монтго-

мерију, бившем америчком амбасадору.  

Николић и Вучић имају потписан саветнички уго-

вор са Монтгомеријем и за те услуге му плаћају 7.500

евра месечно. Монтгомери им помаже да увере Ва-

шингтон да су напредњаци прихватили прозападну

политику и да су спремни да испуне све захтеве Сје-

дињених Америчких Држава ако би дошли на власт. 

Поставља се и питање откуд Напредној странци,

која не добија ни динар из буџета Републике Србије,

толико новца да плаћа саветнике, да плаћа закуп

просторија у центру Београда, да плаћа запослене,

да одржава страначку инфраструктуру у читавој Ср-

бији. 

Како�да�Србија�сачува�територијални,�
политички�и економски�интегритет

Тадићев режим убеђује грађане да је Србија иза-

шла из кризе. Ваљда очекују да народ верује њима, а

не себи и својој свакодневној борби за голи опста-

нак. Међутим, чак и њихови фризирани економски

параметри показују да је Србија далеко од изласка

из кризе.

Незапосленост је повећана, преко 70.000  преду-

зећа је у константној блокади, спољнотрговински

дефицит од јануара до октобра 2010. године изно-

сио је 4,2 милијарде евра, а у 2011. години се очекује

још већи дефицит, од осам милијарди евра. 

Због примене Прелазног трговинског споразума

са земљама Европске уније, само у 2010. години гу-

бици у буџету, због пада царина, износе сто милиона

евра. У 2011. ће се ти губици повећати и износиће

сто тридесет милиона евра.

Кредити које држава узима од европских банака

су додатно условљени. Ове банке форсирају грађе-

винска предузећа из Европске уније и то је разлог

што наша предузећа остају без посла. Зато је грађе-

винска индустрија у периоду од јануара до септем-

бра 2010. забележила пад од 16,7%.

Српска радикална странка сматра да је једини пут

који омогућава Србији да опстане територијално,

политички и економски, сарадња са Русијом, Кином

и државама које неће вршити никакав политички

притисак на Србију, или захтевати било шта што је

противно интересима наше државе  и, што је посеб-

но важно, неће се мешати у унутрашње ствари Србије.

Српска радикална странка има јасан економски

програм који штити домаћу привреду, и зна која су

најбоља решења за превазилажење социјалне и еко-

номске кризе, а на многа од тих решења указивали

су наши посланици у Народној скупштини.

Тадићев режим се упорно окреће Међународном

монетарном фонду, иако је то веома опасна институ-

ција која путем кредитирања експлоатише државе и

држи их у дужничком ропству.

Српска радикална странка се залаже за узимање

повољних кредита од Руске Федерације који неће

бити економски и политички штетно условљени,

као што су кредити које Влада узима од Међународ-

ног монетарног фонда.

Кредити не смеју да одлазе на потрошњу као што

чини Тадићев режим, већ морају да се усмере на раз-

вој домаће привреде.

По налогу Брисела и Вашингтона, ова влада не

омогућава да се користи Уговор о слободној тргови-

ни са Руском Федерацијом, а то је једина извозна

шанса за Србију. Овај уговор омогућава да се извози

преко 95% наших производа на огромно руско тр-

жиште. Могућности које он пружа користе углав-

ном стране фирме у Србији.

Српска радикална странка се залаже за укидање

трговинских монопола, за екстраопорезивање запад-
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них банака које су монополисти на нашем тржишту

и које су увеле у Србију највећа камате у Европи, за

смањивање пореза и доприноса на зараде, за смање-

ње ПДВ-а, а када су у питању одређени производи, и

за његово потпуно укидање.

Зато је Српска радикална странка поднела Пред-

лог за измену Закона о ПДВ-у у којем захтева укида-

ње ПДВ-а на основне животне намирнице и огрев

домаће производње, као и на производе и опрему

намењену бебама, на уџбенике и књиге. Такође се

залажемо за субвенционисање и заштиту пољопри-

вредних произвођача и у поменутом предлогу зах-

тевали смо смањење пореза на пољопривредну ме-

ханизацију домаће производње, као и друге олакшице.

На жалост, владајућа већина је одбацила ове предлоге.

Сматрамо да је улагање у развој малих и средњих

предузећа од суштинског значаја.

Србија�треба�да�буде�чланица�ОДКБ-а,�
а�не�НАТО-а

Српска радикална странка се најоштрије противи
уласку у НАТО. Тадићев режим обмањује грађане да
Србија своју пуну безбедност може да оствари једи-
но као чланица НАТО-а, и то у ситуацији када нам
Алијанса отима Косово и Метохију. 

Данас све више добијају на значају институциона-
лизовани регионални системи евроазијске колек-
тивне безбедности, попут Шангајске организације
за сарадњу коју предводе Кина и Русија, а која има и
своје војно крило, и Организације договора о колек-
тивној безбедности (ОДКБ).

Српска радикална странка се залаже да Србија по-

стане чланица ОДКБ-а и да добије статус посматра-

ча у Шангајској организацији.  

Стратешки циљ ОДКБ-а је ,,успостављање правед-
ног демократског светског поретка, у чијој основи
треба да буду принцип врховности међународног
права, узајамно уважавање интереса и обезбеђење
исте безбедности за све државе“.

Ми, српски радикали, сматрамо да  Србија мора да
се окрене својим традиционалним пријатељима и
интегративним процесима на истоку које предводи
Руска Федерација, а то је и једини начин да опстане.

Зато позивам српски народ и све грађане да са
искреним пријатељством  и одушевљењем приме
председника Владе Руске Федерације, Владимира
Владимировича Путина, који ускоро долази у Србију.

Српска�радикална�странка
–�једина�алтернатива�слугерањској

политици�Тадића�и�Николића

Браћо и сестре, грађани Србије, размислите добро
о свему јер ви одлучујете да ли ћете подржати про-
палу прозападну политику Тадића и Николића или
Српску радикалну странку која је једина алтернати-
ва овој слугерањској политици.

Само је Српска радикална странка способна да
државотворном политком, уз подршку Русије и Ки-
не, одбрани легитимне државне и националне инте-
ресе и Србију постави у позицију озбиљног и значај-
ног фактора на Балкану. Ако делите наше идеје, ако
желите да Србија опстане и има будућност, придру-
жите нам се. Нама је интерес грађана и интерес наше
државе увек на првом месту.

Хаг, 3. март 2011.                                 Војислав�Шешељ
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