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НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ КЊИ ЖИ ЦЕ 
И СО ЦИ ЈАЛ НЕ КАР ТЕ –  

ЗА ШТО ХО ЋЕ ДА НАС ЧИ ПУ ЈУ?

Очемусеради?

Радинамсеоглави!

О че му је реч?
– О уво ђе њу но вих здрав стве них књи жи ца са чи пом, 

о че му ус хи ће но го во ре они ко ји ту иде ју спро во де, као у 
члан ку из „По ли ти ке“ об ја вље ном 4. 8. 2010:

„На је сеН пр ве елек троН ске здрав стве
Не књи жи це

Пр во ће би ти уве де не у Ва ље ву, до 2013. го ди не у це лој 
Ср би ји, а па ци јен те ће за ме на ста ја ти 3,2 евра

Пи лот-про је кат уво ђе ња елек трон ских књи жи ца с чи-
пом по че ће нај ве ро ват ни је на је сен, а ако све бу де те кло по 
пла ну сви жи те љи Ср би је ће мо ћи да их ко ри сте на ред не 
го ди не. Ка ко об ја шња ва Вла дан Иг ња то вић, по моћ ник ди-
рек то ра Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње, са да 
рас по ла жу ва лид ним по да ци ма о свим оси гу ра ни ци ма ко је 
су ус пе ли да ажу ри ра ју.

– Елек трон ске књи жи це по чи њу да функ ци о ни шу у го-
то во свим зе мља ма у окру же њу, где су љу ди већ за ме ни ли 
ста ре до ку мен те. Но ве књи жи це зна че ко мот ни ји си стем 
ра да, јер њи хо ва ове ра не зах те ва од ла зак на шал тер РЗ-
ЗО-а – об ја снио је Иг ња то вић.
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Но ве књи жи це ће из ра ди ти За вод за из ра ду нов ча ни ца 
и ко ва ног нов ца, а да би све функ ци о ни са ло ка ко тре ба нео-
п ход но је од лич но по ве за ти ин фор ма ци о ни си стем.

Ка ко „По ли ти ка“ не зва нич но са зна је, пи лот-про је кат 
по че ће да се спро во ди у Ва ље ву, а тек по што бу ду на пра вље не 
пр ве ана ли зе и у оста лим кра је ви ма Ср би је. Оче ку је се да ће 
то ком 2013. го ди не сви гра ђа ни Ср би је до би ти елек трон ске 
здрав стве не књи жи це с тим што тај рок ни је зва нич но утвр-
ђен. За ме на са да шњих за но ве елек трон ске књи жи це, ка ко 
не зва нич но са зна је мо, ста ја ће о си гу ра ни ке око 3,2 евра што 
је нај ни жа це на у ре ги о ну за ту вр сту за ме не до ку ме на та.

Ва ље во је иза бра но за то што је овај град нај бо ље ин-
фор ма тив но по ве зан, у ње му по сто је ком плет не он-лајн 
ве зе до мо ва здра вља, бол ни ца и апо те ка са РЗ ЗО.

Ле ка ри углав ном сма тра ју да ће но ви си стем ра да би-
ти „пра ви по го дак“. Ис ку ства са „па мет ном“ књи жи цом 
са чи пом у не ким зе мља ма  по ка за ла су да је ва жно да овај 
до ку мент са др жи све по дат ке о оси гу ра ни ку, чак и оне из 
ње го вог здрав стве ног кар то на, јер се на тај на чин по бољ-
ша ва ју еви ден ци ја и услу га.

– Рад са но вим књи жи ца ма би ће ефи ка сни ји и бр жи. 
Па ци јен ти ће би ти за до вољ ни ји, али и ле ка ри – уве рен је др 
Љу би ша Пе ри шић из бе о град ског До ма здра вља „Ста ри град“.

Мо дер ни за ци ју здрав стве них књи жи ца, ко је ће олак ша ти 
рад и фар ма це у та, је два че ка ју и у апо те ка ма. Мр Оли ве ра 
Гор дић, ди рек тор ка Апо те ка „Бе о град“, твр ди да су они већ 
спрем ни за нов на чин ра да са елек трон ским књи жи ца ма, као 
и да ће оне омо гу ћи ти да се кра ће че ка на из да ва ње ле ко ва.

С дру ге стра не, др Не вен ка Ди ми три је вић, спе ци ја ли ста 
оп ште ме ди ци не бе о град ског До ма здра вља „Во ждо вац“, сма-
тра да ова кав си стем ра да не ће за жи ве ти у ско ри јој бу дућ-
но сти, јер мно го то га што је до са да по кре ну то у здрав ству 
ни је спро ве де но у де ло до кра ја.

– До бра здрав стве на еви ден ци ја нам је нео п ход на, јер 
на ма ле ка ри ма пред ста вља смет њу све оно што је ве за но за 
ор га ни зо ва ње елек трон ске еви ден ци је па ци је на та. Про блем 
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је кад пру жи мо нео п ход ну по моћ љу ди ма ко ји не ма ју књи-
жи цу или је ни су ове ри ли, јер се наш рад та да не еви ден ти ра. 
Та квих ће про бле ма би ти и са елек трон ским књи жи ца ма – 
ука зу је др Ди ми три је вић.

 д. да ви дов-ке сар
 об ја вље но: 04/08/2010“
 http://www.po li ti ka. rs/ru bri ke/Dru stvo/

Na-je sen-pr ve-elek tron ske-zdrav stve ne-knji zi ce. sr. html

– На шта нас ово под се ћа?
– На кам па њу за жи го са ње сто ке у Ср би ји, спро во ђе ну 

од стра не но ве вла сти у је сен 2005. Ево члан ка из „Ве чер-
њих но во сти“:

„Свакакраваукомпјутеру

У Ср би ји по че ло бес плат но обе ле жа ва ње го ве да. До 
кра ја мин ђу ше се до би ти 1,2 ми ли о на гр ла и на пра ви ће се 
ба за по да та ка до ступ на сви ма. Се ља ци не ће пла ћа ти обе ле-
жа ва ње, а но вац обез бе ђу је ЕУ и Вла да Ср би је.

БЕ О ГРАД - У Ср би ји, по сле ви ше ме сеч них при пре ма 
и обу ке ве те ри на ра, по че ло је обе ле жа ва ње го ве да. Ушне 
мин ђу ше до кра ја го ди не до би ће око ми ли он и 200 хи ља да 
гр ла и та ко „ове ри ти“ свој па сош за Евро пу.

Про је кат фи нан си ра ју Европ ска уни ја и Вла да Ср би је и 
то пред ста вља увод у но ву еру по др шке у за шти ти здра вља 
по тро ша ча и раз вој по љо при вре де на до ма ћим га здин стви ма. 
Европ ска аген ци ја за ре кон струк ци ју и срп ска вла да уло жи ће, 
у од но су по ла по ла, око три ми ли о на евра у ту ак ци ју, што 
зна чи да је обе ле жа ва ње за вла сни ке сто ке бес плат но. Она 
по ред обе ле жа ва ња под ра зу ме ва и пра вље ње ба зе по да та ка, 
што зна чи да ће сва ко гр ло би ти у ком пју те ру, а по да ци о 
ње му и ње го вом кре та њу до ступ ни свим за ин те ре со ва ни ма.

– Обе ле жа ва ње ће омо гу ћи ти пра ће ње свих жи во ти ња 
то ком чи та вог њи хо вог жи во та а ти ме и про из во да од ме са 
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и мле ка - ка же Жи ка Ко стић, ди пло ми ра ни ве те ри нар, вла-
сник Ве те ри нар ске ста ни це у Звеч ки код Обре нов ца, ко ји је 
ме ђу пр ви ма за по чео по сао у свом ата ру. - Та ко ће без бед ност 
хра не би ти оси гу ра на од ста је до тр пе зе. То ће исто вре ме но 
зна чи ти и ве ћу мо гућ ност из во за го ве да и њи хо вих про из-
во да на тр жи ште ЕУ.

По ред обе ле жа ва ња, жи во ти ња ма ће би ти узе та и крв 
ра ди утвр ђи ва ња да ли има обо ле лих од бру це ло зе, ле у ко зе 
и ту бер ку ло зе.

– Не ма сум ње да је реч о нај зна чај ни јем по ду хва ту у 
сто чар ству у по след њих два де се так го ди на - ка же Ко стић. 
- Упра ва за ве те ри ну вр хун ски је од ра ди ла при пре ме и обез-
бе ди ла ма те ри јал и еви ден ци ју.

У на ред ним ме се ци ма ти мо ви ве те ри на ра по се ти ће 
сва ко сто чар ско до ма ћин ство ка ко би за ка чи ли је дин стве-
не по себ но ди зај ни ра не мар ки це на сва ку жи во ти њу. Ушна 
мар ки ца је по пут ре ги стар ске та бли це: са др жи је дин стве ни 
број ко ји иден ти фи ку је жи во ти њу и ње но по ре кло. За сва ку 
од њих би ће из дат „па сош“, а има ће и здрав стве ну ле ги ти ма-
ци ју. Са не стан ком жи во ти ње га си се и „ре ги стра ци ја“, што 
зна чи да је не пре но си ва. Са мо гр ла та ко обе ле же на мо ћи ће 
да иду у кла ни це или на про да ју као жи ва сто ка.

– ЕУ је обез бе ди ла по вла сти це за Ср би ју ка да је у пи та-
њу из воз пре храм бе них про из во да на ње но тр жи ште али је 
услов да се ов де хра на про из во ди по европ ским стан дар ди-
ма - ка же Ко стић. - Овом ак ци јом учи њен је пр ви ко рак ка 
за до во ље њу тих стан дар да, а би ће их сва ка ко још.

ЗДРАВСТВЕНИКАРТОН

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ го ве да пра ти ће и убр зан раз вој ла бо-
ра то риј ске слу жбе ка ко би се пра ти ло здра вље жи во ти ња и 
де ло ва ло пре вен тив но. Сви по да ци би ће упи си ва ни у њи хов 
здрав стве ни кар тон та ко да ће би ти мо гу ће бр зе ин тер-
вен ци је уко ли ко се не где по ја ви не ка бо лест. Ла ко ће би ти 
утвр ђе но са ко је је фар ме за ра же но гр ло што ће омо гу ћи ти 
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бр зо пред у зи ма ње нео п ход них ме ра да се жа ри ште бо ле сти 
уни шти а за ра же на гр ла ис кљу че из лан ца ис хра не.

СТОПШВЕРЦУ

– Мо ја ве те ри нар ска ста ни ца, ко ја је опре мље на по 
европ ским стан дар ди ма, над ле жна је за осам се ла у ко ји ма 
пре ма про це ни има око 3.500 го ве да - ка же Ко стић. - Ра чу нам 
да ћу по сао за вр ши ти за око два ме се ца. Мо гло би и бр же 
али је по треб но фор ми ра ти обим ну до ку мен та ци ју ко ја ће 
би ти до ста вље на Упра ви за ве те ри ну као и вла сни ци ма гр ла. 
Пре ма Ко сти ће вим ре чи ма овом ак ци јом утвр ди ће се ствар-
но број но и здрав стве но ста ње сто ке и уве сти је дин стве но 
обе ле жа ва ње. По сле то га би ће пот пу но оне мо гу ћен шверц 
го ве да јер ће са мо обе ле же ним мо ћи да се тр гу је.“

 http://www.no vo sti. rs/ve sti/na slov na/ak tu el no.69.
html:174061-Sva ka-kra va-u-kom pju te ru

– Ко ли ко је ре клам на кам па ња (да ће књи жи це би ти 
пра ва ствар!) тач на?

– Она је ла жна. Зе мље ко је су уве ле та кве књи жи-
це уоп ште се не хва ле њи хо вим по зи тив ним ефек ти ма. 
Ево слу ча ја Ма ђар ске („Блиц“, http://blog. blic. rs/450/
NE-UBA CUJ TE-KNJI ZI CE-SE STRA-JE-U-KVA RU):

 „НЕ УБА ЦУЈ ТЕ КЊИ ЖИ ЦЕ, СЕ СТРА ЈЕ У КВА РУ

Ових да на се го во ри о уво ђе њу у упо тре бу чи по ва них 
здрав стве них књи жи ца. Од мах по чи ње и пи лот-про је кат у 
не ким де ло ви ма Ср би је.

Не чу ди ме да ни ко ни је оду ше вљен овим про јек том: ни 
па ци јен ти ни за по сле ни у здрав ству. Про сто смо огу гла ли 
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на све те но во та ри је, ко је се уво де на пред лог аген ци ја фор-
ми ра них на пред лог Европ ске Уни је.

Ипак, ово ме је под се ти ло на не што слич но, што већ 
по сто ји у не ким су сед ним зе мља ма и ути ске ко је сам о то-
ме по не ла.

Пре не ко ли ко го ди на, сти ца јем окол но сти сам се на шла 
у јед ној ма ђар ској град ској бол ни ци. Ре че но ми је да та мо 
не ма до мо ва здра вља а при ват ни ле ка ри оп ште прак се су 
рет ки, па сви па ци јен ти ко ји ма је хит но иду на пре глед у 
нај бли жу бол ни цу.

Сту пам у ве ли ки ком плекс згра да опа сан фа сад ном 
ци глом. Ула зим у ве ли ки кру жни хол, ко ји из гле да као 
под нож је тр жног цен тра. На сту бо ви ма у хо лу сто је фо то-
гра фи је са те ма ти ком ко ја сим бо ли зу је је дан од европ ских 
со ци јал них про гра ма. 

Из ме ђу сту бо ва сто је пра зне клу пе. Не ма па ци је на та на 
ви ди ку, а не ма ни осо бља. Ви дим са мо ве ли ки апа рат ко ји 
ли чи на ауто мат за ка фу.

Ка сни је ми је об ја шње но ка ко он функ ци о ни ше: 
При ула ску у бол ни цу, па ци јент у од го ва ра ју ћи отвор 

уба цу је чи по ва ну здрав стве ну књи жи цу и уку ца ва раз лог 
сво је по се те. Апа рат од мах про ве ра ва да ли је књи жи ца ове-
ре на или не, да ли су упла ће ни до при но си, ка ко би се мо гла 
ове ри ти ту, на ли цу ме ста. У за ви сно сти од све га на ве де ног, 
на дис пле ју се по ја вљу је име и пре зи ме ле ка ра ко ји ће па-
ци јен та да при ми, спрат, број со бе и нај зад – ко ли ко тре ба 
да се уба ци нов ца у од го ва ра ју ћи отвор (све на ма ђар ском 
је зи ку и у ма ђар ској ва лу ти).

Уко ли ко не ма те си тан но вац, апа рат тре ба да вам вра ти 
ку сур и да вам уз то из да од го ва ра ју ћи фи скал ни ра чун. Све 
де лу је као на уч на фан та сти ка!

Ка сни је сам са зна ла и не ке ва жне де та ље:
Овај апа рат одр жа ва јед на осо ба ко ја је ле кар (хи рург и 

епи де ми о лог) и ин фор ма ти чар исто вре ме но (ово им до зво-
ља ва њи хов си стем шко ло ва ња). Ка жу да пре ко да на ма ло 
има па ци је на та (у шта сам се лич но уве ри ла), не за то што 
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ни су бо ле сни, већ за то што ма ли број љу ди има здрав стве но 
оси гу ра ње, јер су мно ги оста ли без по сла. 

Ин фор ма ти чар ко ји одр жа ва овај апа рат нам се жа ли 
да има пу но про бле ма. Све је у ре ду ка да је ма ши на ис-
прав на и ка да па ци јен ти уме ју да ис пра те упут ства ко ја им 
она да је. Про бле ми на ста ју ка да им не вра ти ку сур јер не ма 
си тан но вац (а то се обич но, као по пра ви лу де ша ва но ћу), 
или ка да не ко не ма књи жи цу или па ра или је не пи смен за 
ма ђар ски је зик (као што сам, на при мер ја). Та да на ста је 
нер во за јер про блем не мо же да се ре ши истог мо мен та, а 
ис ход се раз ли ку је од слу ча ја до слу ча ја. Па ци јен ти се жа-
ле за шти ти ни ку сво јих пра ва, а трај ног ре ше ња за њи хо ве 
про бле ме не ма. А и за по сле ни су не за до вољ ни, ко зна због 
че га (о овим де та љи ма ни смо при ча ли). 

Ипак ми се чи ни да и ми не за др жи во иде мо истим пу тем.
У мом окру же њу се че сто при ча о про бле ми ма да се 

до би ју но ва до ку мен та, о чи по ва ним лич ним кар та ма, па со-
ши ма, пси ма. Сви су у стра ху од при слу шки ва ња те ле фо на, 
фик сних и мо бил них, од кон тро ле ком пју тер ске по ште.

На по слу су нам ру ко во ди о ци све пре тво ри ли у број ке: 
број па ци је на та, по се та, број упу та, на ло га, ре це па та, вред-
ност на пи са них ре це па та, пла та при ка за на у ви ду ко е фи ци-
јен та, бро ја ко ји је крај њи ре зул тат из ра чу на те ка пи та ци о не 
фор му ле, и ко ји не мо же да бу де зна ча јан, ма ка ко и ко ли ко 
ра ди ли, јер па ра не ма.

Да би смо до ка за ли ква ли тет и би ли акре ди то ва ни пре ма 
европ ским пре по ру ка ма и стан дар ди ма, бро ји мо пу ша че. 
го ја зне, ди ја бе ти ча ре, хи пер то ни ча ре и оста ле обо ле ле од 
хро нич них бо ле сти. И на по слу нас чи пу ју.

И све се ра ди пре ма европ ском мо де лу и све због за-
до вољ ства па ци је на та и све то мно го под се ћа на ту роб ни 
апа рат из ма ђар ске бол ни це, ко ји сто ји ле во од ула за, узи ма 
књи жи це и но вац уме сто се стре, а анам не зу уме сто док то ра.

На ње га бар не мо же мо да се љу ти мо кад се по ква ри и 
оста је нам та да је ди но да че ка мо да ују тро до ђе ин фор ма ти-
чар и по но во га оспо со би за здрав стве ну де лат ност. До тле 
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ће мо ваљ да да пре жи ви мо. 
Пре ма јав ним оце на ма, код нас се у здрав ству све од ви ја 

пре ма пла но ви ма и про јек ти ма. 
Да кле, „Ср би ја не за др жи во ср ља у на пре дак!“
– Шта је ко нач ни циљ чи по ва ња свих лич них до ку ме на та?
– Уба ци ва ње чи па у љу де (за шта по сто ји већ до ста при-

ме ра), што је до са да углав ном био слу чај са пси ма и сто ком. 
Ево о то ме два члан ка из „Бли ца“:

1. Мек си ко про на шао на чин да нон-стоп др жи на оку 
сво је зва нич ни ке

2. Ми кро чип у те лу сва ког др жав ни ка
16. 07. 2004. 

Микрочипутелусвакогдржавника

Вр то гла ви раз вој на у ке унео је у на ше жи во те, ра ни је 
не го што су мно ги оче ки ва ли, ства ри ко је смо гле да ли са-
мо у на уч но фан та стич ним фил мо ви ма. Же ља за пот пу ном 
си гур но шћу до сти гла је нај ви ши ни во у Мек си ку, где је 
вр хов ном др жав ном ту жи о цу и ње го вој еки пи од 160 нај-
бли жих са рад ни ка угра ђен ми кро чип по мо ћу ко јег ће мо ћи 
да пра ти њи хо во кре та ње 24 са та днев но. 

Уз по моћ ми кро чи па, ко ји ни је ве ћи од зр на пи рин ча, 
њи ма ће би ти омо гу ћен и при ступ у по стро је ња са мак си-
мал ном без бед но шћу. 

Овај пи о нир ски по ду хват из са вре ме не тех но ло ги је до 
са да се че сто при ме њи вао на жи во ти ња ма, док је ово пр ва 
у јав но сти обе ло да ње на при ме на чи па на љу ди ма. 

’Мек сич ком са ве зном ту жи о цу и еки пи ње го вих ис тра-
жи те ља ми кро чип је угра ђен у ру ку још у но вем бру про шле 
го ди не. На ме ра нам је би ла да уз ње го ву по моћ они до би ју 
не сме та ни при ступ за бра ње ним де ло ви ма згра де у ко јој се 
на ла зи штаб вр хов ног ту жи о ца’, ре као је Ан то нио Аце вес, 
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ге не рал ни ди рек тор ком па ни је ’Со лу сат’, ко ја вр ши ди стри-
бу ци ју ми кро чи по ва у Мек си ку. 

Почипу150долара

Пред ност ми кро чи па је и у то ме што ће по ли ци ја у 
слу ча ју от ми це увек мо ћи да пра ти траг ту жи о ца Ра фа е ла 
Ма се да де ла Кон ча и 160 љу ди из ње го ве слу жбе. Ова без-
бед но сна ме ра ко шта ла је мек сич ке по ре ске об ве зни ке 150 
до ла ра по чи пу. 

Пре ма пла ну, ми кро чи по ви ће у на ред них не ко ли ко 
ме се ци би ти угра ђе ни и нај ви шим зва нич ни ци ма мек-
сич ке ар ми је, по ли ци је и осо бљу из ка би не та пред сед ни ка 
Вин сен та Фок са. 

По зи ва ју ћи се на ’си гур но сне раз ло ге’ из кан це ла ри је 
вр хов ног ту жи о ца Мек си ка ни су же ле ли да ко мен та ри шу 
на во де ге не рал ног ди рек то ра ком па ни је ’Со лу сат’. Ме ђу-
тим, сам Мар се до је пред но ви на ри ма спо ме нуо ми кро чип, 
ре кав ши да му је им плант угра ђен у ру ку и да је то би ло 
нео п ход но ка ко би имао нео ме тан при ступ но вом ин фор-
ма ци о ном цен тру за бор бу про тив кри ми на ла. 

’То је са мо због при сту па, због си гур но сти’, ре као је 
Мар се до. Чип ће над ле жни ма омо гу ћи ти увид у то ко је 
од зва нич ни ка и у ко је вре ме имао ин фор ма ци је о сва ком 
по себ ном слу ча ју, што ће умно го ме ре ши ти до са да нај ве ће 
без бед но сне про бле ме мек сич ких вла сти, ко је до са да ни су 
ус пе ле да се об ра чу на ју са ко руп ци јом. 

Пратеиболеснике

Чип ко ји је угра ђен мек сич ким зва нич ни ци ма про из-
во ди ком па ни ја ’Ве ри чип корп’ из Палм Би ча на Фло ри ди. 
Чип се на ла зи плит ко ис под ко же и по дат ке са ње га очи та ва 
елек тро маг нет ни ске нер, ко ји ко ри сти тех но ло ги ју по зна ту 
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као иден ти фи ка ци ја пу тем ра дио-фре квен ци је. Сва ки од 
чи по ва има спе ци јал ни иден ти фи ка ци о ни број. 

За раз ли ку од САД, где се са вре ме на тех но ло ги ја у ви-
ду ске ни ра ња зе ни ца ко ри сти у вла ди ним по стро је њи ма, 
ми кро чи по ви у Мек си ку су се до са да угра ђи ва ли са мо 
бо ле сни ци ма. 

Ан то нио Аце вес ка же да сли чан чип има око 1.000 Мек-
си ка на ца из ме ди цин ских раз ло га јер бол нич ки зва нич ни ци 
уз ње го ву по моћ мо гу од мах да са зна ју нај ва жни је по дат ке 
из здрав стве ног кар то на па ци јен та. 

Аме рич ка ком па ни ја је до са да ши ром све та про да ла 
7.000 ми кро чи по ва, а ви ше од 1.000 је угра ђе но ра зним 
осо ба ма на ви со ким функ ци ја ма из без бед но сних раз ло га.“ 

(„Блиц“, 16. 07. 2004.):
h t t p : / / w w w. b l i c . r s / s t a  r a _ a r  h i  v a / s v e t / 6 5 9 8 5 /

Mi kro cip-u-te lu-sva kog-dr zav ni ka
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ФЕДЕРАЛНЕВЛАСТИУСАДДОЗВОЛИЛЕ
ЕЛЕКТРОНСКЕЗДРАВСТВЕНЕКАРТОНЕ

МИ КРО ЧИ ПО ВИ И У ЉУ ДИ МА

Фе де рал на ад ми ни стра ци ја САД за хра ну и ле ко ве да ла је 
зе ле но све тло за ко мер ци јал ну упо тре бу пр вог елек трон ског 
чи па ко ји ће би ти угра ђи ван у људ ски ор га ни зам. Одо бре-
ње је до би ла ком па ни ја „Aplajd di dži tal so lušn“ про из во ђач 
ве ри-чи па, а он би тре ба ло да по мог не док то ри ма у бр зом 
при сту пу ле кар ском кар то ну па ци јен та.

У са оп ште њу ком па ни је са се ди штем на Фло ри ди на во ди 
се да се ве ри-чип угра ђу је у људ ско те ло за све га не ко ли ко 
ми ну та то ком без бол не опе ра ци је. Од мах по об ја вљи ва њу 
ове ве сти, ак ци је „Aplajd di dži tal so lu šna“ ско чи ле су на бер зи 
за 68 од сто и са да је њи хо ва це на 3,57 до ла ра.

Чип ве ли чи не зр на пи рин ча угра ђу је се из над лак та и 
ра ди на осно ву ра дио-та ла са. Он еми ту је ши фру са 16 бро-
је ва ко ју док тор де ко ди ра пу тем ске не ра ка ко би утвр дио 
иден ти тет па ци јен та и ње го ве ме ди цин ске по дат ке (исто ри ју 
ра ни јих бо ле сти, алер ги је, тип крв не гру пе). Ти по да ци ће 
би ти сме ште ни у по себ ној ба зи по да та ка. Док то ри твр де 
да се ра ди о иде ал ном ре ше њу у слу ча је ви ма ка да па ци јент 
ни је при све сти или ка да има про бле ма са ко му ни ка ци јом. 
Слич ну тех но ло ги ју до са да су ко ри сти ли сто ча ри и вла-
сни ци кућ них љу би ма ца.
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Скот Р. Сил вер мен, ди рек тор „Aplajd di dži tal so lu šna“, 
твр ди да су фе де рал не вла сти „пре бро ди ле је зи ви фак тор“ 
нај но ви је тех но ло ги је.

„Ве ру је мо да се да нас мно го ма ње љу ди пла ши ове тех-
но ло ги је“, ка же Сил вер мен.

Ме ђу тим, струч ња ци су за бри ну ти за без бед ност по-
вер љи вих ин фор ма ци ја и на во де да би ве ри-чип мо гао да 
се ис ко ри сти за пра ће ње па ци је на та:

– Уко ли ко се за шти та па ци је на та не за сни ва на пот пу-
ном по ве ре њу, мо гло би да до ђе до број них ком пли ка ци ја 
- ка же Еми ли Стју арт, ана ли ти чар из про јек та за за шти ту 
при ват но сти у здрав ству.

Слич ног ми шље ња је и Марк Ро тен берг из ин фор ма-
тив ног цен тра за елек трон ску при ват ност:

– Да ли ће они ко ји при ста ну на уград њу чи па мо ћи 
да га из ва де? За и ста ми слим да ће пра ва де ба та у дру штву 
по че ти ка да та тех но ло ги ја поч не да се ко ри сти за за тво ре-
ни ке или осо бе ко је су на услов ној сло бо ди, мо жда чак за 
стран це ко ји по се ћу ју Аме ри ку.

Он ис ти че да ће тек би ти пра ве де ба те о за шти ти људ ских 
пра ва и при ват но сти и ко ри шће њу са вре ме не тех но ло ги је. 
Кри ти ча ри упо зо ра ва ју да би тех но ло ги ју мо гли да зло у по-
тре бе ком па ни је, вла ди не слу жбе или они ко ји има ју ве ћа 
овла шће ња. На при мер, да ли ће ве ри-чип за ме ни ти ле ген-
дар не пло чи це ко је се ко ри сте за иден ти фи ка ци ју при пад-
ни ка вој ске или ће за по сле ни у ну кле ар ним по стро је њи ма 
би ти до ступ ни у сва ком тре нут ку вла сти ма

Ми ни стар ство здра вља САД на ја ви ло је да ће са 139 
ми ли о на до ла ра по др жа ти од лу ку пред сед ни ка Џор ца Бу ша 
о уво ђе њу елек трон ских ле кар ских кар то на за ве ћи ну Аме-
ри ка на ца у на ред них де сет го ди на. Ком па ни ја са Фло ри де 
на ја ви ла је да ће хит ним слу жба ма бес плат но по де ли ти 200 
ске не ра вред них 650 до ла ра. Уград ња чи па ко шта ће из ме ђу 
150 и 200 до ла ра.

А. Пе тро вић
„Блиц“, 21.10. 2004.“
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– Ка ко се не што та кво, про тив но основ ним људ ским 
пра ви ма и здра вом ра зу му, мо же спро ве сти? 

– Јед но став но. У ча со пи су „Tu run to Star“ 12. де цем бра 
2006. об ја вљен је текст Ке ви на Ха гер ти ја „Јед на ге не ра ци је 
је све што им тре ба“, из ко га се све ви ди:

„До вре ме на ка да мој че тво ро го ди шњи син бу де об ло жен 
омек ша лом ко жом ста ро сти, ње му ће ве ро ват но из гле да ти 
са свим уоби ча је на чи ње ни ца да ће ско ро сва ко ко га бу де по-
зна вао има ти трај но угра ђен ми кро чип. Ауто мат ски пра те ћи 
ње го во кре та ње у ре ал ном вре ме ну, чип ће га по ве зи ва ти са 
ба за ма по да та ка ко је ће над зи ра ти и сни ма ти ње го ве нај сит ни је 
на ви ке у по на ша њу. Ве ћи на љу ди гле да на та кву мо гућ ност са 
осе ћа јем ужа сну те не ве ри це, од ба цу ју ћи је као фан та зи ју из 
на уч не фан та сти ке. Ме ђу тим, тех но ло ги ја већ по сто ји. Већ 
го ди на ма дру штва за за шти ту жи во ти ња угра ђу ју у све кућ не 
љу бим це ко ји на пу шта ју њи хо ве про сто ри је је дан ма ли иден-
ти фи ка ци о ни ми кро чип. Исто та ко, ми ли о ни по тро шач ких 
про из во да са да се пра те пре ко ми ни ја тур них ра дио-та ла сних 
иден ти фи ка ци о них (RFID) чи по ва ко ји омо гу ћу ју са те ли ти ма 
да од ре де њи хо ву тач ну ло ка ци ју.

Је дан ода бран број љу ди је већ „чи по ван“ са уре ђа ји ма 
ко ји ауто мат ски отва ра ју вра та, па ле све тла и из вр ша ва ју 
дру га скром на чу де са. Је дан од по зна ти јих ме ђу њи ма је сте 
ис тра жи вач са ен гле ског Ри динг уни вер зи те та *Reading
University)Ке вин Вор вик (KevinWarwick);Вор вик је во де-
ћи за го ва рач ско ро нео гра ни че них мо гућ но сти упо тре бе 
та квих чи по ва.

Ме ђу ко ри сни ци ма су и му ште ри је Ба ха бич клу ба (Ва
јаBeachClub)у Бар се ло ни, од ко јих су мно ги пла ти ли око 
150 аме рич ких до ла ра за при ви ле ги ју да им бу де угра ђен 
ми кро чип ко ји им омо гу ћа ва да за о би ђу ду гач ке ре до ве на 
ула зу у клуб и ку пу ју пи ћа пу тем ске ни ра ња.

Ови по је ди ни ци су аван гар да на по ра да се ова тех но-
ло ги ја што ви ше про ши ри. Од са да ће ми кро чи по ви по ста-
ја ти по сте пе но све ма њи и све не при мет ни ји и лак ши за 
по ста вља ње. Пре ма то ме, сва ка ре ал на пре пре ка ма сов ном 



18 Но ве здрав стве не књи жи це и со ци јал не кар те

„чи по ва њу“ гра ђа на За па да ни је ви ше тех но ло шка већ 
кул тур на. Она се за сни ва на на гон ској ре ак ци ји про тив 
мо гућ но сти лич ног обе ле жа ва ња ко је по је дин ца пре тва ра 
у оби чан де лић ма сов ног ин вен та ра људ ске ра се.

Мо жда се ми да нас чвр сто др жи мо та квих убе ђе ња али 
се об зи ри мо гу, и ве ро ват но хо ће ме ња ти. На чин на ко ји ће 
се та кав не ве ро ва тан пре о бра жај по гле да на свет ве ро ват но 
де си ти ја сан је сва ко ме ко пра ти све што је ве за но за пи та ња 
при ват но сти у по след њих че тврт ве ка. Не ће би ти ку ца ња на 
вра та у 3 са та ују тру од стра не спе ци ја ла ца ко ји су до шли да 
нам на си лу угра де чи по ве у те ла. Про цес ће би ти суп тил-
ни ји и на до ве зу ју ћи, об ло жен нео бо ри вом тер ми но ло ги јом 
про гре са и дру штве ног на прет ка, опо на ша ју ћи про це се ко ји 
су већ до при не ли екс пан зи ји у упо тре би над зор них ка ме ра 
и у кор по ра циј ском тр жи шту лич них по да та ка. Би ће упо-
тре бљен чи тав низ већ про ве ре них стра те ги ја ка ко би се ова 
тех но ло ги ја гра ђа ни ма при бли жи ла. То ће ићи упо ре до са 
ра сту ћим при ти сци ма на већ про ка же не дру штве не гру пе 
и под стре ци ма остат ку ста нов ни штва да се чи пу је.

Све по чи ње у да ле ким зе мља ма. По сле ис про ба ва ња 
тех но ло ги је на за мор чи ћи ма, људ ским и жи во тињ ским, пр во 
ши ро ко рас про ста ње но угра ђи ва ње чи по ва у љу де де си ће 
се на об рон ци ма за пад ног све та.

Та кав раз вој ства ри већ ће има ти ва жност сам по се би, 
али ће ње гов ме ђу на род ни од јек ле жа ти у при ли ци да се 
гло бал но гле да ли ште упо зна са том тех но ло ги јом и на вик не 
на по ми сао да је чи по ва ње јед на мо гу ћа бу дућ ност. Све ве ћи 
број ра зних хи по те тич ких сце на ри ја за чи по ва ње та ко ђе 
ће би ти пред ста вљен пу тем за бав них ме ди ја, што ће да ље 
до при не ти про це су тог упо зна ва ња.

На За па ду ће чи по ви пр во би ти угра ђи ва ни у чла но ве 
обе ле же них гру па. Пе до фи ли су глав ни кан ди да ти за ту 
по част, ма да би мо гло да за поч не и са те ро ри сти ма, нар ко-
ди ле ри ма или јед но став но кри ми нал ци ма ко ји су на нај ло-
ши јем гла су баш те го ди не. Би ће да ва на обе ћа ња крат ког 
да ха да ће та тех но ло ги ја би ти при ме ње на са мо на „нај го ре 
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од нај го рих“, а за пра во ће вр ло бр зо усле ди ти све о бу хват но 
чи по ва ње свих за тво ре ни ка, укљу чу ју ћи и оних ко ји из др-
жа ва ју услов не ка зне.

Чак ће и они ко ји су са мо оп ту же ни би ти чи по ва ни, што 
ће би ти прав да но ти ме да ће то спре чи ти њи хо во бе жа ње 
од прав де. Мно ги ће за тво ре ни ци ово ра до при хва ти ти, 
по што ће са мо чи по ва ни има ти мо гућ но сти пре вре ме ног, 
услов ног пу шта ња на сло бо ду, од ла ска ку ћи за ви кенд или 
ка жња ва ња дру штве но-ко ри сним ра дом. Уну тар за твор-
ског си сте ма раз ви ће се но ви реч ник ко ји ће раз ли ко ва ти 
не чи по ва не од чи по ва них.

Ма да ће упо тре ба чи по ва би ти прав да на на по ри ма да 
се сма ње пре ва ре и дру га кри вич на де ла, кри ми нал ци ће 
ско ро тре нут но раз ви ти на чи не да си му ли ра ју ко до ве са 
ту ђих чи по ва и да ма ни пу ли шу тим по да ци ма.

Ре ла тив на ма ло број ност за твор ске по пу ла ци је зна чи ће, 
ме ђу тим, да ће за тво ри би ти тек кра так пре дах на јед ном 
ду жем пу ту. Ко мер ци јал ни успех за ви си од спо соб но сти 
на ла же ња на чи на да се чи пу је ши ре ста нов ни штво, то јест 
сви они ко ји по шту ју за ко не. За то ће се ци ља ти на још не ке 
обе ле же не гру пе. То ће не сум њи во под ра зу ме ва ти над зор 
над при ма о ци ма со ци јал не по мо ћи, што ће се прав да ти 
на по ри ма да се сма ње зло у по тре бе, по ве ћа ефи ка сност и 
спре чи мо гућ ност при ма ња „не за слу же них“ бе не фи ци ја.

Јед ном ка да елек трон ска тр го ви на по ста не до вољ но 
на пред на, при ма о ци со ци јал не по мо ћи ће исту при ма ти у 
ви ду елек трон ске до пу не сво јих ми кро чи по ва, што ће има-
ти при звук пра вед но сти, обез бе ђу ју ћи да ко ри сни ци мо гу 
да ку пу ју са мо про из во де ко је је одо бри ла вла да, и то од 
одо бре них про да ва ца, сма њу ју ћи ту увек уз не ми ра ва ју ћу 
мо гућ ност да ће си ро ма шан свет мо жда ко ри сти ти огра ни-
че на сред ства ко ја су му да та на рас по ла га ње за ку по ви ну 
ал ко хол них пи ћа или ду ва на.

Бор ци за гра ђан ске сло бо де ће по ку ша ти да по кре ну 
де ба ту на ту те му. Њи хо ва на сто ја ња да се чи по ва ње за-
бра ни би ће оме те на при род ним те шко ћа ма у ани ми ра њу 
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са о се ћа ња јав но сти пре ма кри ми нал ци ма и при ма о ци ма 
по мо ћи - гру па ма за ко је би ве ћи на хте ла да бу ду под још 
ве ћом кон тро лом. Да ка ко, ни жи сте пен са о се ћа ња јав но сти 
пре ма та квим гру па ма за пра во об ја шња ва за што ће при сил-
но чи по ва ње би ти пр вен стве но усме ре но на оне ко ји су већ 
на не ки на чин обе ле же ни.

Та да ће се у при чу уме ша ти и зва нич ни ор га ни ко је се 
ба ве за шти том при ват но сти. По се ду ју ћи ман дат за оце ну 
за ко ни то сти та квих ини ци ја ти ва, ко ме са ри за при ват ност 
и скуп штин ски од бо ри про из ве шће ма се из ве шта ја ко ји ће 
би ти пред ста вље ни на чи та вом ар хи пе ла гу ме ђу на род них 
ску по ва. Успо ре ни ду гим про це си ма ис тра жи ва ња и ро ко-
ви ма за из да ва ње, њи хо ви на ла зи ће би ти из не ти већ ду го 
на ко што ши ро ка при ме на чи по ва ња бу де по ста ла већ го то ва 
ствар. На ла зи ис тра жи ва ња о ефи ка сно сти та квих тех но ло-
ги ја би ће ра зно род ни и отво ре ни раз ли чи тим ту ма че њи ма.

Зва нич ни ци ће на сав глас пру жа ти уве ра ва ња ин ду-
стри ји чи по ва да се они не про ти ве са мом чи по ва њу, ко је је 
ве ли ком бр зи ном по ста ло ра сту ћа по слов на гра на. Уме сто 
то га, они ће са мо на сто ја ти да се та тех но ло ги ја упо тре бља-
ва на рав но пра ван на чин, и да по да ци на чи по ви ма не бу ду 
под ло жни зло у по тре би. Пред ла га ће се но ве ме ре за шти те.

По сло дав ци ће по че ти да тра же ми кро чи по ва ње као 
услов за за по шља ва ње. Пред вод ник ће би ти аме рич ка вој ска, 
ко ја ће зах те ва ти чи по ва ње свих вој ни ка као на чин по бољ-
ша ва ња ко ман де и кон тро ле на те ре ну, као и иден ти фи ка ци је 
људ ских оста та ка. Од ку ва ра до ко ман до са, свих ми ли он и 
ви ше при пад ни ка аме рич ких ору жа них сна га до би ће угра-
ђе не чи по ве уме сто до са да шњих ме тал них пло чи ца.

Убр зо ће сле ди ти и огром ни сек тор без бед но сти. Од 
чу ва ра, по ли ца ја ца и за твор ских чу ва ра ће се оче ки ва ти 
да има ју угра ђе ни чип, што ће та ко ђе би ти слу чај са сви ма 
ко ји ра де на осе тљи вим по сло ви ма. 

Пр ви зна ци овог по след њег већ су ви дљи ви. То ком 2004. 
уред мек сич ког др жав ног пра во бра ни о ца по чео је са угра-
ђи ва њем чи по ва у за по сле не ра ди огра ни ча ва ња при сту па 
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обез бе ђе ним зо на ма. Ка те го ри ја „осе тљи вог за ни ма ња“ би ће 
про ши ре на до тач ке ка да ће сва ко чи ји по сао зах те ва кљу-
че ве, ло зин ке, без бед но сну про ве ру или иден ти фи ка ци о ну 
знач ку мо ра ти да исте за ме ни угра ђе ним чи пом.

Су ди је ко је бу ду од лу чи ва ле о устав но сти ова квих ме ра 
за кљу чи ће да је чи по ва ње у окви ри ма за ко на. Тан ка ма ска 
„до бро вољ но сти“ иза ко је ће се ве ћи на ова квих про гра ма 
кри ти омо гу ћи ће суд ству да твр ди ка ко по је дин ци ни су 
при мо ра ва ни да ту тех но ло ги ју при хва те про тив сво је во ље.

У си ту а ци ја ма ка да чи по ви бу ду очи глед но на ме та ни 
љу ди ма, су до ви ће пре су ди ти да то пред ста вља не сум њи во 
кр ше ње њи хо вог пра ва на при ват ност. Ме ђу тим, они ће се 
та да по зва ти на не бу ло зни и исто риј ски про мен љи ви стан-
дард „ра зум но сти“ да би про гла си ли оба ве зно чи по ва ње као 
ну жно кр ше ње пра ва на при ват ност у кон тек сту зах те ва за 
ефи ка сно шћу др жав них ор га на и нео д ло жном по тре бом 
да се по ве ћа без бед ност у све тлу још увек тра ју ћих ра то ва 
про тив те ро ри зма, дро ге и кри ми на ла.

На овом ме сту, не ка на жа лост већ уоби ча је на тра гич на 
по ја ва мо дер ног жи во та ће се де си ти: не ко ма ло де те, ве-
ро ват но не ка вр ло фо то ге нич на бе ба, би ће уби је но или на 
ужа сан на чин мал тре ти ра но. То ће се де си ти у јед ном од 
ме диј ских цен та ра за пад ног све та, омо гу ћу ју ћи не пре ста но 
из ве шта ва ње, без пре да ха. Про из во ђа чи чи по ва пре по зна ће 
у ово ме при ли ку ко ју су го ди на ма че ка ли. По што ће до та да 
ве ћи на „бу би ца“ у њи хо вим про из во ди ма би ти „ис пе гла на“, 
ве ћи на гра ђан ства са њи ма већ упо зна та а са ми про из во-
ди већ ре ла тив но јеф ти ни, про из во ђа чи ће се удру жи ти са 
по ли ци јом ра ди по кре та ња гла сне јав не кам па ње у ци љу 
под сти ца ња ро ди те ља да чи пу ју сво ју де цу „ка ко би се би 
обез бе ди ли мир ну са вест“.

Би ће ну ђе не по себ не по год но сти. Угра ђи ва ње ће би ти 
бес плат но, под усло вом да се по ро ди ца при ја ви за услу ге 
над зо ра. Пу ни љу ба ви али за бри ну ти, ро ди те љи ће би ти 
уми ре ни мо гућ но шћу по ве зи ва ња чи по ва ња сво је де це са 
дру гим функ ци ја ма на њи хо вим PDA руч ним ра чу на ри ма, 
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ка ко би мо гли да ужи во по сма тра ју сво ју де цу, би ло кад и 
са би ло ког ме ста.

Па ра лел но са овим раз во јем ства ри пла си ра ће се ини-
ци ја ти ве са при зву ком прак тич но сти, ра ди под сти ца ња све 
ма ње гру пе не чи по ва них да при хва те са да већ уоби ча је ни 
по сту пак чи по ва ња. Пр во ће та ква „прак тич на“ чи по ва ња 
би ти на ме ње на нај ви шим сло је ви ма за пад ног дру штва, 
омо гу ћа ва ју ћи ели ти да се не сме та но кре ће фи зич ким и ме-
ђу на род ним ко ри до ри ма мо ћи. Та ква прак са ће се ши ри ти 
ка ко ко ри сти од чи по ва ња бу ду по ста ја ле све ба нал ни је. 
На при мер, чи по ва ни по је дин ци ће се све лак ше кре та ти 
кроз ца ри ну.

На кра ју ће услов ко ри шће ња си сте ма јав ног пре во за 
би ти омо гу ћа ва ње слу жбе ни ци ма да над зи ру ваш чип. Ком-
па ни је ће ну ди ти по пу сте по је дин ци ма ко ји пла ћа ју пу тем 
свој угра ђе ног чи па, уз услов, штам пан сит ним сло ви ма, да 
про да вац до би је пра во при сту па ве ли кој ко лич ни ва ших 
лич них по да та ка. Ови „по пу сти“ пред ста вља ће уства ри ка-
зне ну це нов ну по ли ти ку пре ма не чи по ва ним по је дин ци ма 
ка ко би их под ста кли да се по ви ну ју стал ном над зо ру. Кор-
по ра ци је ће тра жи ти лич не по дат ке ка ко би мо гле да пра ве 
све де таљ ни је про фи ле ку па ца за по тре бе мар ке тин га, а и 
ка ко би исте лич не по дат ке про да ле дру гим ин сти ту ци ја ма.

Та да ће већ све глав не ор га ни за ци је тра жи ти на чи не 
да ис ко ри сте све мо гућ но сти ко је ну ди јед на ско ро уни-
вер зал но чи по ва на по пу ла ци ја. Упо тре ба чи по ва ће би ти 
све ра зно вр сни ја, као и по пу сти ко ји се ну де. Сва ка но ва 
ге не ра ци ја кућ них тех но ло ги ја би ће пра вље на та ко да мо же 
све ефи ка сни је да су де лу је са чи по ви ма угра ђе ним у те ло.

На ла же ње ра чу на ра или уре ђа ја ко ји ће функ ци о ни са-
ти на ста ро мод ни, „руч ни“ на чин би ће све те же и ску пље. 
Па ци јен ти у бол ни ца ма и на кућ ној не зи би ће већ ру тин ски 
чи по ва ни, што ће омо гу ћи ти ме ди цин ском осо бљу - или, 
тач ни је, да ле ким ра чу на ри ма-да над зи ру њи хо ве би о ло шке 
функ ци је у ре ал ном вре ме ну.

Не стр пљи ви да сма ње здрав стве не тро шко ве ве ћи ном 
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фи зич ки не ак тив ног гра ђан ства, вла сти ће по ну ди ти по ре-
ске олак ши це по је ди ни ци ма ко ји ре дов но ве жба ју. Лич ни 
чи по ви би ће да љин ски над зи ра ни ра ди по твр де да је пулс у 
скла ду са про пи са ним про гра мом ве жба ња. До тог вре ме на, 
за мно ге по је дин це, по јам „чи по ва ња“ ће се вр те ти око то га 
ко је функ ци је у угра ђе ном чи пу евен ту ал но тре ба ак ти ви-
ра ти. Сва ка мо гућ ност евен ту ал ног укла ња ња чи па би ће све 
ма ње одр жи ва, по што ће но ше ње чи па би ти пред у слов за 
уче шће у нај бит ни јој ди на ми ци са вре ме ног жи во та, по пут 
ку по ви не, гла са ња и во жње.

Они ко ји још увек одо ле ва ју би ће све умор ни ји од стал-
них ша љи вих ети ке ти ра ња да су „лу ди сти“, као и суп тил них 
оп ту жби да мо жда има ју не што да са кри ју. Већ фру стри-
ра ни стал ним при зо ри ма су се да ко ји про ла зе ми мо њих у 
„чи по ва ним“ ре до ви ма док они че ка ју, ра зним не прак тич-
но сти ма и тро шко ви ма ко ји ма су „не чи по ва ни“ из ло же ни, 
и они ће на кра ју иза бра ти пут нај ма њег от по ра и да ти да 
им се угра ди чип.

Да кле, у ро ку од јед не ге не ра ци је, она кул ту ро ло шка 
од бој ност за ко ју мно ги сма тра ју да је на гон ска ре ак ци ја на 
мо гућ ност да на ша те ла бу ду обе ле же на по пут за тво ре ни ка 
у кон цен тра ци о ном ло го ру, ве ро ват но ће се из гу би ти.

У го ди на ма ко је до ла зе, не ки од нај моћ ни јих ин сти-
ту ци о нал них чи ни ла ца у дру штву по че ће да де лу ју у ци љу 
под сти ца ња, при ну ђи ва ња па чак и при си ља ва ња сле де ће 
ге не ра ци је да при хва ти уград њу чи по ва. 

Са да је, да кле, вре ме да се раз ми сли о бес при мер ним 
опа сно сти ма овог сце на ри ја, од ко јих је нај о збиљ ни ја ме-
ђу њи ма ве за на за мо гућ ност да чак и ре ла тив но ста бил на 
мо дер на дру штва мо гу, у до ба оп штих стра хо ва ња, да при-
хва те вар љи ва обе ћа ња. Ка ко би се пред ра су де јед ног Џоа 
Ме кар ти ја, Ед га ра Ху ве ра (ду го го ди шњег ди рек то ра аме рич-
ке Фе де рал не слу жбе за ис тра жи ва ња, FBI) или ју жњач ких 
Кју-клукс-кла но ва ца - а сви су у не ком тре нут ку би ли ду бо ко 
ин те гри са ни у аме рич ки по ли тич ки еста бли шмент - од ра-
зи ле у јед ном та квом све ту? Шта би је дан Хи тлер, Мао или 
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Ми ло ше вић по сти гли да су њи хо ви гра ђа ни би ли чи по ва ни, 
ко ди ра ни и да љин ски над зи ра ни?

Уско ро ће мо би ти бом бар до ва ни хор ским све до чан стви-
ма ко ја го во ре : о свим вр ли на ма ми кро чи по ва ња, пра ће ним 
уми ру ју ћим уве ра ва њи ма о де мо крат ским тра ди ци ја ма, вла-
да ви ни пра ва и пра ви ма на при ват ност. На жа лост, исто ри ја 
по ка зу је да ства ри мо гу да бр зо кре ну у ка та стро фал ном 
прав цу, и да се то де ша ва са уз не ми ру ју ћом ре дов но шћу. А 
ме ђу на род ни уго во ри, за ко ни тост или де мо крат ски на зо ри 
се тра ди ци о нал но ни су по ка за ли пре те ра но спо соб ним да 
спре че не чи ју усред сре ђе ну без об зир ност.

„То се ов де не мо же де си ти“ по ста ла је ти ха ла бу до ва 
пе сма оних ко ји су не ста ли. За то је нај бо ље да раз ми шља мо 
о ова квим ан ти-уто пиј ским мо гућ но сти ма пре не го што по-
ну ди мо не жне ру чи це на ших си но ва и ћер ки на чи по ва ње. 
И, ма да не мо же мо да пред ви ди мо све пред но сти ко је из 
ове тех но ло ги је мо гу да про и за ђу, ње не не га тив не мо гућ-
но сти су ско ро и пре ви ше за стра шу ју ће да би се о њи ма 
чак и раз ми шља ло.“

Завршнаразмишљања

У овом тре нут ку, др жав не вла сти у оси ри ма ше ној и 
ско ро пот пу но ра зо ре ној Ср би ји ма сов но уво де тех но ло ги је 
за пра ће ње ста нов ни штва: спре ма ју чи по ва не здрав стве не 
књи жи це, до де лу но вих бро је ва со ци јал ног оси гу ра ња и 
чи по ва не „со ци јал не“ кар ти це (без њих не ће би ти пен зи ја!), 
но ве та бли це за ауто мо би ле ко је ће мо ћи да чи та ју ка ме ре 
по ста вље не на сва ком ме сту, у сва ком гра ду, на сва кој рас-
кр сни ци. Уме сто да овај јад ни на род за по сле и на гра не, то-
та ли тар ци га све ви ше гу ра ју у елек трон ски кон-ло гор. Да је 
на ме ра ко нач но ства ра ње по ли циј ске др жа ве, чи та мо у књи-
зи др Сло бо да на Р. Пе тро ви ћа „По ли циј ска ин фор ма ти ка“ 
(Полицијскаакадемија,Београд2003).Та мо до слов но пи ше: 
„Нео п ход на је ин те гра ци ја по да та ка, пре ко за јед нич ке ба зе 
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по да та ка, сле де ћих су бје ка та: МУП-а, Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку, пра во суд них ор га на, Ре пу блич ког ге о дет ског 
за во да, Ми ни стар ства за рад, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Ре пу блич ке упра ве јав них при хо да, Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Ре пу блич ког за во да 
за тр жи ште ра да, За во да за об ра чун и пла ћа ња, оп шти не.“

У овом тре нут ку, тај не слу жбе у Ср би ји има ју пра во да 
при слу шку ју и пра те све на ше елек трон ске ко му ни ка ци је, 
и то без суд ског на ло га. За кон је до нет упр кос оштром про-
ти вље њу јав но сти.

Сви по да ци о на ма скла ди ште се у ба за ма по да та ка, а 
он да их не ко, не где, укр шта, и чи та све о на ма и на шим жи-
во ти ма. Ка ко из гле да тај си стем, опи су је Ва ња Ву че но вић:

„Ва ња Ј. Ву че но вић: 

де ко ди ра ње „Ме ке“ ти ра Ни је  
Но воГ свет скоГ по рет ка 

„Да нас би Аме ри кан ци по бе сне ли ка да би тру пе УН 
ушле у Лос Ан ђе лес да одр жа ва ју ред; већ су тра би би ли 
за хвал ни. То је по себ но тач но ако би смо их убе ди ли да 
по сто ји спо ља шња прет ња, ствар на или из ми шље на, ко ја 
угро жа ва њи хо ву ег зи стен ци ју. Та да би сви на ро ди све та 
мо ли ли свет ске во ђе да их из ба ве од тог зла. Јед на ствар 
ко је се сва ки чо век пла ши је оно што је не по зна то. Ка да би 
би ли су о че ни са овим сце на ри јом, љу ди би се до бро вољ но 
од ре кли сво јих пра ва у за ме ну за га ран ци је ко је би им пру-
жи ла Свет ска вла да“

(Хенри Кисинџер,конференцијаклубаБилдерберг,
Евијан,1992.)

Не где по за вр шет ку За лив ског ра та, го то во сви ме-
ди ји, у Ру си ји, под јед на ко као и они на За па ду су у сво ју 
тер ми но ло ги ју укљу чи ли  до бро по зна ту ко ва ни цу „Но ви 
свет ски по ре дак“. Реч је о тер ми ну ко ји је, под се ћа ња ра ди, 
об зна нио не ка да шњи аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш (ста-
ри ји) са да већ дав ног, али у мно го че му сим бо лич ног, 11. 
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сеп тем бра 1991. го ди не, а ко јим су не ду го за тим по че ли да 
се „слу же“ др жав ни ци и по ли ти ча ри свих оста лих зе ма ља 
све та, сти дљи во на ја вљу ју ћи на тај на чин на до ла зе ће Но-
во до ба на гло бал ној по ли тич ко-еко ном ској  „по зор ни ци“. 
Но ви свет ски по ре дак, као  сво је вр сни син кре тич ки кон-
цепт  (по крет) без пре се да на у људ ској исто ри ји,  по при зна њу 
иде о ло га оку пље них у Бил дер берг гру пи и Три ла те рал ној 
ко ми си ји, за свој пре вас ход ни циљ има ус по ста вља ње јед не 
свет ске вла де, јед ног цен тра, из ког би се упра вља ло це ло-
куп ним жи во том на пла не ти, а  не би би ло пре те ре но да се 
кон ста ту је и сле де ће - и од лу чи ва ло о жи во ту и смр ти свих 
нас обич них „гра ђа на све та“, а не ки ка жу - „бес ко ри сних 
из је ли ца“. Ипак да не би би ло за бу не, ка да го во ри мо о 
фе но ме ну Но вог свет ског по рет ка, он да не го во ри мо ис-
кљу чи во о по ли тич ко-еко ном ској до ми на ци ји вла да ју ћих 
кли ка гло бал ног, не ви дљи вог и у мно гим ње го вим аспек ти-
ма - окулт ног ме наџ мен та. 

Овај „по ре дак“ са здан је, пре све га, на по бе ди и до ми-
на ци ји јед ног по себ ног гло ба ли стич ког „ви ђе ња“ све-
та, па, с тим у ве зи, он се у свом оства ри ва њу не ко ри сти 
ис кљу чи во твр дим ин стру мен ти ма мо ћи, већ исто та ко и 
иде о ло шком ре во лу ци јом ко ја се за сни ва на схва та њу о 
пре стан ку по тре бе др жа ве схва ће не у ста рим „пре ва зи ђе-
ним“ на ци о нал ним окви ри ма. Да кле, Но ви по ре дак уво ди 
јед но но во, ре во лу ци о нар но схва та ње све та у ко ме жи ви мо, 
схва та ње ко је по ти ре и уру ша ва све ста ре по ли тич ке, 
еко ном ске, ре ли гиј ске, кул ту ро ло шке и ши ре дру штве не 
кон цеп те и обра сце, а на ко ји ма се људ ска ци ви ли за ци ја 
из гра ђи ва ла го то во пу них два де сет ве ко ва. 

Но ви по ре дак све та пред ста вља и сво је вр сни ес ха то ло-
шки, услов но ре че но, „ме си јан ски“ про је кат или по крет 
ко ји је по свом оби му мно го зна чај ни ји, ком плек сни ји али 
исто вре ме но по људ ски род опа сни ји од свих ра ни јих зна-
них пла не тар них уто пи ја, као што су на при мер ра ни про-
те стант ски по кре ти у Евро пи, Арап ски ка ли фат, или пак 
не ка да шњи „па кле ни“ ко му ни стич ки пла но ви за свет ску 
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ре во лу ци ју. По сма тра ју ћи свет из да на шње пер спек ти ве, 
мо же се из ве сти не дво сми слен за кљу чак да су све те ра ни је 
уто пи је по слу жи ле са мо као пре лу ди јум или „пред и гра“ 
ко ја је тре ба ла да до ве де до фор ме мон ди ја ли зма (гло-
бал не дик та ту ре) ко ји да нас по зна је мо. Тре ба ло је кроз 
све ра ни је дру штве но-по ли тич ке си сте ме и то та ли тар не 
ре жи ме (ко му ни зам, бољ ше ви зам, фа ши зам) те сти ра ти 
ме ха ни зме кон тро ле жи во та по је ди на ца, гра ђа на или 
раз ли чи тих дру штве них гру па, и све то ин ви во. „ Мо ра
ло је да се ви ди до ко је гра ни це др жа ва, ко ја ина че има 
све по лу ге вла сти, мо же да те ро ри ше ста нов ни штво. 
Да кле, ко ли ко ме ха ни зми из те о ри је мо гу да се при ме не 
у прак си и да се ви ди да ли та прак са мо же да оп ста
не; да се љу ди пре тво ре у ро бо ве  то је су шти на об ли ка 
вла да ви не ко ји би илу ми на ти (гло бал на ели та) во ле ли 
јед ног да на да вла да у це лом све ту. Да кле, да чо ве чан
ство бу де по ро бље но, али не у ме та фо рич ком сми слу, 
не го у бу квал ном: да се от му сви свет ски ре сур си и да 
се ди стри бу ци ја свет ског бо гат ства на пра ви та ко 
да је  та ко зва на „злат на ми ли јар да“ ста нов ни штва 
до вољ на на зе мљи... У тој хи је рар хи ји илу ми нат ске 
вла сти, врх вла сти је тај “ лу ци фе ри јан ски култ“  ко
ји же ли да вла да све том, ис под ње га је не што што се 
зо ве „Рот шилд три бу нал“ и  на рав но за што  се овај 
Ха шки три бу нал на зи ва три бу нал...да кле, за што се 
зо ве три бу нал а не суд? Он је сте суд, али и још не што 
ви ше од то га. Ек пе ри мент ства ра ња би ро крат ске др
жа ве је за по чет у Ру си ји, а он да је ва ри је тет – вој на 
дик та ту ра, као об лик то та ли тар не вла сти на пра вљен 
у (на ци стич кој) Не мач кој. Пра ти ли су се па ра лел но 
то ко ви да се ви ди шта ће да ти је дан си стем, а шта 
ће да ти дру ги си стем...У јед ном тре нут ку су (гло бал на 
илу ми нат ска ели та) же ле ли да окон ча ју екс пе ри мент, 
и ство ри ли су, од но сно из ми сли ли Дру ги свет ски рат...“ 
(Ми лан Ви до је вић).
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Те о риј ски по сма тра но, иде о ло ги ја Но вог свет ског по-
рет ка мо же се по сма тра ти и ту ма чи ти на че ти ри основ на 
и по ла зна ни воа:

Економски–иде о ло ги ја Но вог свет ског по рет ка под-
ра зу ме ва оба ве зно и пот пу но ус по ста вља ње ли бе рал ног 
ка пи та ли стич ког тр жи шног си сте ма ши ром пла не те, без 
об зи ра на те ри то ри јал не, исто риј ске, ет нич ке или кул тур не 
раз ли ке. сви со цио-еко ном ски си сте ми тј. др жа ве, ко ји 
се ја вља ју као но се ћи сту бо ви „со ци ја ли зма“, „со ци јал не 
и на ци о нал не прав де“ и „со ци јал не за шти те“ мо ра ју 
би ти пр во де гра ди ра ни и обе сми шље ни, а по том нај гру-
бље уру ше ни као ре лик ти про шло сти, да би на кра ју би ли 
пре тво ре ни у дру штва ап со лут но „сло бод ног тр жи шта“, 
под чвр стом кон тро лом гло бал не „не ви дљи ве ру ке“ 
ко ја упра вља свет ком вла дом.

Геополитички– Иде о ло ги ја Но вог свет ског по рет ка 
да је без у слов ну и ап со лут ну пред ност зе мља ма ко је у 
ге о граф ском, еко ном ском, ду хов ном али и по ли тич ком 
сми слу чи не „за пад“,  у од но су на зе мље „Ис то ка“. Не ке 
исто риј ске по вр шне и екс пе ри мен тал не „али јан се“ За па да 
са Ис то ком то ком Дру гог св. ра та (ка пи та ли стич ки За пад 
и ко му ни стич ка Ру си ја про тив на ци о нал-со ци ја ли стич ке 
Не мач ке) ни су одав но у „оп ти ца ју“ у иде о ло шким ку хи ња ма 
„гло бал ног за ку ли сног ме наџ мен та. Пи та мо се за што? Од го-
вор је јед но ста ван уко ли ко на објек ти ван на чин по сма тра мо 
ге о по ли тич ке игран ке ко је САД пре ко НА ТО-а, да нас спро-
во де на пла не тар ној „ша хов ској та бли“. На ци стич ка Не мач ка 
Дру гог св. ра та је би ла, да нас је то пот пу но ја сно за све оне 
ко ји има ју очи да би ви де ли,  че до и про је кат ели те о ко јој 
све ово вре ме го во ри мо, да кле, упра во тог гло бал ног ме наџ-
мен та ко ји да нас, на свим по љи ма, ра ди на фор ми ра њу јед не 
свет ске вла де,  та ко да се на тај на чин мо же пре го во ри ти 
о сво је вр сној за ку ли сној и пли ша ној ко ла бо ра ци ји САД и 
Вел. Бри та ни је са Не мач ком, по сма тра но у кљу чу за јед нич-
ког „за пад ног по гле да на свет“, не го ли не ком удру жи ва њу 
„сло бо до љу би вог и прав до љу би вог“ За па да са Ру си јом, а 
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про тив на вод но „су ма ну тог“ Адол фа и ње го ве на ци стич ке 
вој не ма ши не ри је. Тач ни је, Дру ги св. рат ни је био рат про-
тив „лу дог Хи тле ра“ ка ко нам је „убри зга ва но у мо зго ве“ 
кроз на ше у мно го че му на мер но и план ски „ре ди го ва не“ 
школ ске про гра ме (кон тро ле ума), већ за пра во план ски 
рат про тив Ис то ка, од но сно пра во слав ног ру ског на ро да 
и ет нич ке Ру си је ко ја је та да пре тр пе ла и под не ла нај ве ће, 
по ка за ће се не на док на ди ве људ ске и ма те ри јал не гу бит ке, 
и ко ја се да нас, у Пу ти но вој ери, ја вља, во ле ли је или не, као 
по след ња бра на од то та ли тар ног кон цеп та за сно ва ног 
на ус по ста вља њу и до ми на ци ји јед не за ку ли сне свет ске 
вла де за пад ни стич ког ти па.     

Етнички – Но ви свет ски по ре дак ин си сти ра на мак-
си мал ном ра сном, на ци о нал ном, ет нич ком и кул тур ном 
ме ша њу и пре пли та њу љу ди, ста вља ју ћи ак це нат на ко-
смо по ли ти зам ве ли ких гра до ва. свет је гло бал но се ло, а 
сви смо ми гра ђа ни све та без раз ли ке - глав на је де ви за 
иде о ло га „вр лог но вог све та“. На ци о нал ни „осло бо ди лач ки“ 
по кре ти уну тар ра зних др жа ва ко ји ма је „не ви дљи ва илу-
ми нат ска ру ка“ кроз исто ри ју ма ни пу ли са ла у ње ној 
бес по штед ној бор би про тив мо нар хи ја, на ци о на ли за ма 
им пе ри јал ног ти па, би ће од луч но по ти сну ти или уни ште-
ни, и као та кви ба че ни на сме тли ште исто ри је по што су 
од и гра ли уло гу (ко ри сног иди о та) ко ју им је до де лио 
гло бал ни ме наџ мент из сен ке. Исто вре ме но, на ци о нал не 
др жа ве би убр зо, пре ма за ми сли ма иде о ло га Но вог свет ског 
по рет ка, тре ба ло да по ста ну пре ва зи ђен и су ви шан оквир 
по ве зи ва ња љу ди, те да отво ре но усту пи ме сто над на ци о-
нал ним ин те гра ци о ним те ли ма, као ор га ни ма јед не и је ди но 
до зво ље не и ле ги тим не бу ду ће (свет ске) вла де.  

Верски Иде о ло ги ја Но вог свет ског по рет ка при пре ма 
до ла зак у свет јед не по себ не ми стич не фи гу ре, по је-
дин ца, „ме си је“, чи ја по ја ва тре ба да уз др ма, на гло 
про ме ни или пак сру ши све по сто је ће зва нич не ре-
ли гиј ско-вер ске кон цеп те ко ји, пре ма „гло бал ним ме на-
џе ри ма“, пред ста вља ју смет њу ус по ста вља њу јед ног но вог 
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гло бал ног ре ли гиј ског, пре све га, „ну ејџ“ по гле да на свет, 
као сво је вр сног син кре ти зма ду хов ног лу та ња, ни шта ви ла 
и пра зни не. Иде о ло зи мон ди ја ли зма су убе ди ли се бе а све 
ви ше ра де на то ме да пу тем ме ди ја или му зич ке и филм ске 
ин ду стри је убе де вас ко ли ко, већ у ве ли кој ме ри, за ве де но 
и обез ду хо вље но чо ве чан ство ка ко ће се, то бо же, у свет 
„спу сти ти“ но ви (по илу ми нат ском уку су) Ме си ја ко ји 
тре ба да от кри је за ко не јед не но ве -  а та да ће би ти об-
зна ње но - је ди не ис прав не и исти ни те ре ли ги је. До ла зак 
но вог „Хри ста“ пра ти ће на рав но и ра зно ра зна спек та ку лар-
на  чу де са ко ја ће се тих да на од и гра ва ти на не бу и на зе мљи, 
а за шта ће већ по ста ра ти, у до ме ну ства ра ња при ви да и 
хо ло грам ских про јек ци ја, ви ше не го до бро ис тре ни ра на 
хо ли вуд ска А филм ска про дук ци ја. На рав но да ће се за-
до је ни ци и за ви сни ци од „Фар ме“, „ве ли ког бра та“ и 
оста лих пост мо дер них ри ја ли ти ја ове „апо ка лип тич не“ 
пред ста ве до че ка ти на ко ле ни ма са је зи ком до по да, 
ва пи ју ћи и за по ма жу ћи  за тим то ли ко „оче ки ва ним“ 
ме си јом, ко ји тре ба да их ко нач но из ба ви из овог њи-
хо вог, већ са да, учма лог мо рал ног и ду хов ног ста ња. 
Јер, по зна то је „не ви дљи вој ру ци“ Но вог свет ског по рет ка 
са ка квим то „об ли ци ма жи во та“ (да не ка жем љу ди ма, јер је 
по јам „чо век“ мно го ком плек сни ја и са др жај ни ја ка те го ри ја) 
има по сла, те ће ка ко сце на рио та ко и чи та ва сце но гра фи ја 
си ла ска „спа си те ља све та“ би ти при ла го ђе на оп скур ним 
ду хов ним пер цеп ци ја ма „фар мо и да“ и биг брот хер ро-
бо то и да. већ су мно ги на се ли на при чу о сма ку све та 
2012. го ди не, зар не? Хо ли вуд је чу до. Но ви ате и зам, 
отво ре но бо го бор ство, лу ци фе ри јан ство и ве шти ча-
ре ње или пак спи ри ту а ли зам, пре ма кре а то ри ма Но вог 
свет ског по рет ка, тре ба да бу ду за ма ски ра ни уче њем 
о но вој „на пред ној ре ли ги ји“ на ко ју ће „на се сти“ сви 
они ко ји ма ни је да то да „ви де“. али, не ко је ро ђен са мо 
да по ста не плен, и у то ме не ма ни шта спор ног, на рав но.            

Из ве сно је да је све ово прет ход но из не то сли ка бу-
ду ћег  „вр лог“ све та ко ју су скро ји ли ма го ви и тех но кра те 
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Но вог свет ског по рет ка гру пи са ни у Три ла те рал ној ко ми си ји, 
Бил дер берг гру пи, аме рич ком Са ве ту за спољ не од но се и 
дру гим тај ним или по лу тај ним гру па ма ко је би мо гле вр ло 
уско ро, мно го отво ре ни је и са др жај ни је од лу чи ва ти о жи-
во ту свих нас пост мо дер них хи бер ни ра них „ри ја ли ти 
ро бо ва“. Из тог раз ло га, по треб но је да се сви ви про бу ди те 
што пре, иако ни сам ни по све си гу ран да би бу ђе ње чак и у 
овом тре нут ку би ло пра во вре ме но да би сте „сти гли на воз“ 
ко ји во ди у ка кву-та кву сло бо ду.

 а мо жда сте, ипак, са мо ро ђе ни да бу де те плен? 
да бу де те јо зеф к.?
Са пи ен ти сат.          
НовиСад,22.03.2010.
из вор: „Срп ска ана ли ти ка“ 

А шта се де ша ва ако по да ци до ђу не же ље ним 
го спо да ри ма?

Јед на од нај о па сни јих то та ли тар них сек ти да на шњег 
све та, са јен то ло ги ја, ужи ва за шти ту Вла де САД. Го ди не 1993. 
аме рич ка Слу жба уну тра шњих при хо да (IRS) при зна ла je 
са јен то ло ги ји, по зна тој по ста ву свог осни ва ча Ро на Ха бар-
да: „Пра ви те па ре, па ре, jош ви ше па ра!“, ста тус ре ли ги је и 
осло бо ди ла је пла ћа ња по ре за. Ова слу жба је то учи ни ла 
по сле 25 го ди на бор бе са јен то ло га за ста тус ре ли ги о зне ор-
га ни за ци је. Сек та је са мо 1997. из дво ји ла 725 хи ља да до ла ра 
за ло би ра ње у Се на ту и кон гре су. Са јен то ло зи су по ве за ни 
са исто та ко опа сном сек том му но ва ца, чи ји га зда, ве ле ча сни 
Мун, има огром ну имо ви ну: од фа бри ка до но ви на ка кве су 
„Ва шинг тон Пост“. Обе ове у ор га ни за ци је ко ор ди ни ра ју 
сво ју де лат ност у Ис точ ној Евро пи.   

Са јен то ло ги ја већ, одав но про ди ре у зе мље бив шег ко-
му ни стич ког Ис то ка и иза се бе оста вља опа сне тра го ве. У 
Ал ба ни ји, за вре ме вла де Са љи ма Бе ри ше низ ми ни ста ра 
био je у са јен то ло шкој сек ти, Ko ja је осно ва ла си стем пи ра-
ми дал них ба на ка, чи ји је слом до вео до ко лап са ал бан ске 
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при вре де. У Ру си ји су са јен то ло зи по ста ви ли мре жу пред у-
зе ћа за сно ва них на тзв. „ха бард-тех но ло ги ји“, уба ци ли се на 
Но ви нар ски фа кул тет Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та, 
про др ли у ме тал ску ин ду стри ју, бан ке, са ве то дав не цен тар 
- чак 300 ру ских фир ми пла ћа по рез од 16% са јен то ло шком 
WI SE - цен тру у Аме ри ци. И у Грч кој је би ло опа сних скан-
да ла са сек том. Грч ка по ли ци ја је у њи хо вом атин ском шта бу 
на шла до си је на хи ља де гра ђа на кojи су, ова ко или она ко, 
би ли за ни мљи ви сек ти, а во ђа до ма ћих са јен то ло га је ухап-
шен ка да je от кри вен спи сак љу ди за ли кви да ци ју. Сви су, 
на че лу са по зна тим сек то ло гом, све ште ни ком Ан то ни јем 
Але ви зо пу ло сом, би ли про гла ше ни „не при ја те љи ма“ сек те.

Са јен то ло зи су ве ли ку шпи јун ску афе ру има ли кад су 
по ку ша ли да про дру у аме рич ке тај не слу жбе. Због то га је 
сво је вре ме но Ме ри Сју, Ха бар до ва же на, би ла на ро би ји. 
Али, на год ба је, очи то, по стиг ну та. Са да су са јен то ло зи 
„за шти ће на вр ста“. 

По да ци о свим гра ђа ни ма Ср би је ста ја ће у ком пју тер-
ским ба за ма, а не на по ли ца ма. А то зна чи да ће ла ко би ти 
до ступ не кра ђи. За што? Из ме ђу оста лог, за то што је чел ник 
„Мај кро соф та“, Бил Гејтс, по слов но по ве зан са са јен то ло зи ма. 
Ње гов зва нич ни би о граф, Деј вид Ајч ба ја, је са јен то лог; је дан 
од глав них огра на ка „Мај кро софт им пе ри је“, „EXE CU TI VE 
SOFT WA RE“ је са јен то ло шког усме ре ња. За то мно ге озбиљ-
не европ ске др жа ве у ад ми ни стра ци ји не ко ри сте про гра ме 
„Мај кро соф та“. И за то што је нео п ход но би ти опре зан кад 
су у пи та њу ком пју тер ске ба зе по да та ка, по го то ву ако се зна 
ко ме и због че га тре ба ју. Ка кав је ни во на ше без бе до но сне 
кул ту ре, зна мо сви.

Шта се мо же де си ти не ви ном чо ве ку ако ње го ви по да ци 
до ђу у по гре шне ру ке?

Го ди не 2005. је у Пр вом оп штин ском су ду у Бе о гра ду 
за вр шен про цес у ко ме je вojни му зи чар Де јан Ку зма но вић 
ту жио др жа ву због не ви ђе ног на си ља над сво јом лич но шћу 
по чи ње ном у то ку фа мо зне опе ра ци је „Са бља“ у про ле ће 2003. 
Шта се де си ло? Те, 2003, не ко из МУП-а Ср би је је из ву као 
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Ку зма но ви ће ву фо то гра фи ју из во зач ке до зво ле до тич ног, 
и об ја вио je као сли ку уби це пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа. 
Ку зма но ви ћев адво кат Ар се ни је Ка та нић из ја вио је, по што 
је суд пре су дио да до тич ни ни је уби ца и да др жа ва мо ра да 
му пла ти 730 000 ди на ра од ште те: „Та на зо ви-гре шка Де ја ну 
Ку зма но ви ћу и ње го вој по ро ди ци на не ла је те шке по сле ди це 
ко је, очи глед но, ви ше ни је мо гу ће ис пра ви ти. Сви љу ди у 
овој зе мљи пам те ње гов лик као чо ве ка ко ји је уче ство вао 
у уби ству, а је два да има не ког ко зна да нас да он с тим ни је 
имао ни ка кве ве зе. Де ја ну је због све га стра да ло и здра вље, 
он је бу квал но осе део пре ко но ћи... По са ве ту ле ка ра, он 
ви ше о ово ме не ће го во ри ти у јав но сти, а исто ва жи и за 
ме не“ („Глас јав но сти“, 7. април 2005.).

За ми сли мо са да шта ће се де ша ва ти у др жа ви Ср би ји кад 
на ши ди ги тал ни по да ци бу ду у ком пју те ру! Ко ли ко ће би ти 
гре ша ка, не мар них и на мер них! Ко ли ко ће људ ских жи во-
та би ти угро же но не ма ром ра зних по зор ни ка, ин спек то ра, 
и слич них. Eвo шта је сво је вре ме но Ку зма но вић из ја вио о 
па клу кроз ко ји је про шао: „Да ни ма сам био нај тра же ни ји 
бе гу нац, слу шао у по ли циј ској ста ни ци ка ко др жа ва ор га-
ни зу је хај ку на ме не, ка ко упо зо ра ва ју да сам осум њи чен, 
уби ца или шта већ...“ Чим је чуо да га тра же, Ку зма но вић је 
оти шао у по ли циј ску ста ни цу у Ули ци 29. но вем бар и при-
ја вио се, али му је ре че но да то ни је он. Али, док је се део у 
кан це ла ри ји, кре ну ла је сли ка на ТВ-у: „Од јед ном сам ви део 
се бе на ТВ-у и ми ни стра Ми ха и ло ви ћа ко ји по ка зу је мо ју 
сли ку из во зач ке до зво ле“. У по ли циј ској ста ни ци је био и 
су тра дан: „Це ло по под не сам про вео у СУП док је Ср би ја 
по зи ва на да ме тра жи. Ни је ми би ло ни до че га, ни до је ла, ни 
до пи ћа. Са мо сам че као да се већ јед ном за вр ши. На кра ју, у 
по ли ци ји сам био нај си гур ни ји. Не дај Бо же да сам иза шао на 
ули цу - рас ко ма да ли би ме истог мо мен та/.../ Уве че је до шао 
др жав ни ту жи лац и ре као ми да сам сло бо дан. Пот пи сао 
сам до ку мент и, као, ни ком ни шта. Пи тао сам за што су ми 
то ура ди ли, из мал тре ти ра ли ме, на пра ви ли це лу фр ку, а ја 
сам из са свим дру ге при че - вој но ли це и му зи чар.
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Је дан ин спек тор ми је ре као: „То je ко мли ко ва но. Не мој 
да ти об ја шња ва мо, да за ма раш мо зак. Сло бо дан си, иди 
ку ћи и по тру ди се да не ли чиш на се бе“. Док ни је оп ту жен 
Зве здан Јо ва но вић, Де јан Ку зма но вић је жи вео за тво рен у 
сво јој со би, у огром ном стра ху. Шта је све пре жи ве ла ње го ва 
по ро ди ца? Ево шта: „Мо ју бив шу су пру гу су та да вра ти ли 
са слу жбе ног пу та и би ла је ис пи ти ва на и про ве ра ва на. 
Сре ћом, де те ми је би ло код ње них ро ди те ља. Ма ли је ви део 
фо то гра фи ју на ТВ, али на крат ко, па су га убе ђи ва ли да то 
ни сам ја. Ме ђу тим, пре по знао ме је по на о ча ри ма, ни ка ко 
ни су мо гли да га убе де у су прот но. Та да је имао пет и по 
го ди на. Хте ли су да га ис те ра ју из вр ти ћа, а су пру га je до-
би ла пе ти ци ју са зах те вом да се исе ли из ста на. Мо ја мај ка 
је до жи ве ла нер вни на пад, че ка ла је сва ке ве сти, а ја ни сам 
мо гао да се ја вим јер су ми узе ли те ле фон“. („Не дељ ни те-
ле граф“, 12. мај 2004.).

У Ср би ји се, де сет го ди на по сле 5. ок то бра 2000, фор-
ми ра ТО ТА ЛИ ТАР НИ РЕ ЖИМ пре ма ко ме је Ми ше ви ћев 
по ре дак био ин кар на ци ја де мо кра ти је. Јер, шта је тај и та кав 
ре жим? О то ме го во ри ру ски фи ло соф Иван Иљин:

„Јед на од књи га ко ја ми је отво ри ла очи и по зва ла ме да 
се де лат но бо рим про тив по ку ша ја на ме та ња то та ли тар не 
вла сти сва ка ко jе сту ди ја „Со ци ја ли зам као по ја ва свет ске 
исто ри је“ ру ског ма те ма ти ча ра и фи ло со фа Иго ра Ша фа ре-
ви ча. А што се ти че „елек трон ске кон тро ле“, го спо да ри све та 
су је дав но пред ви де ли и са да је са мо, под из го во ром „бор бе 
про тив те ро ри зма“, спро во де. Пре ви ше од три де це ни је Жак 
Ата ли, ди рек тор Европ ске бан ке за об но ву и раз вој, пи сао је 
у сво јој књи зи „Ли ни ја хо ри зон та“: „По ре дак, за сно ван на 
си ли, би ће за ме њен по рет ком за сно ва на нов цу... Нов ча ни 
по ре дак по ста ће уни вер за лан. Од Сан тја га до Пе кин га, од 
Јо ха нес бур га до Мо скве сви еко ном ски си сте ми кла ња ће 
се пред ол та ром тр жи шта. Ни кад свет ни је био у та квом 
роп ству ко је дик ти ра но вац...

По бед ни ци те но ве ере би ће гра ди те љи, а у њи хо вим 
ру ка ма ће се на ћи и власт и фи нан сиј ска моћ“. Љу ди ће 
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би ти „но ви но ма ди“, ко ји су, по Ата ли ју, „из гу би ли тра ди-
ци о нал ну ве за ност за зе мљу, за јед ни цу, по ро ди цу“, чи је ће 
нај ва жни је пра во би ти пра во да про да ју и ку пу ју. Чи тав свет 
ће би ти под елек трон ским над зо ром. Ата ли ве ли: „Осно ва 
тех но ло ги је бу дућ но сти је ми кро чип, ко ји ће би ти угра ђен 
у све пред ме те, ко ји ће по ста ти не што по пут про ду жет ка 
на ших чул них ор га на, функ ци ја на шег ор га ни зма“. Сред ство 
ве зе (а са мим тим и над зо ра) по ста ће све при сут но: „Чо век 
ниг де не ће мо ћи да се са кри је... Пр ви пут ће чо век би ти без 
адре се... Да би се иден ти фи ко вао но мад бу дућ но сти, би ће 
до вољ но да се на ве де или ње гов број или ње го во име“.

Ата ли ја сно ка же: „У бу ду ћем свет ском по рет ку би ће 
по ра же них зе ма ља. Број по ра же них ће, на рав но, би ти ве ћи 
од бро ја по бед ни ка. Они ће по ку ша ва ти да стек ну пра во и 
до сто јан жи вот, али, из гле да, та кву шан су не ће до би ти. Би ће 
из ба че ни из игре, гу ши ће се од отров не ат мос фе ре, на њих 
ни ко не ће обра ћа ти па жњу, због све оп ште рав но ду шно сти“. 
Си ро ти њи ко ја не ће има ти где да пу ту је би ће по ну ђе на ра зна 
сти му ла тив на сред ства, пре све га нар ко ти ци: „Нар ко ти ци 
су но мад ска суп стан ца за по бе ђе не бу ду ћег ми ле ни ју ма“. 
По бед ни ци ће има ти све „рај ске мо гућ но сти“ ге не тич ког 
ин же ње рин га. Ели та ће на тр жи шту ку по ва ти но ве ор га не. 
Ата ли „про ри че“: „Чо век ће про да ва ти и ку по ва ти сво је соп-
стве не двој ни ке, „ко пи је“ во ље них љу ди, хи бри де ство ре не 
на осно ву на ро чи тих осо би на, иза бра не с тач но од ре ђе ним 
ци ље ви ма... Чо век ће по че ти да пра ви са мог се бе она ко ка-
ко пра ви ро бу“. Зна ју ћи да ће би ти от по ра, Ата ли сма тра да 
ће сва ки от пор би ти угу шен ако ме ђу на род не ин сти ту ци је 
до би ју „пла не тар ну власт“.“
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ВРЕ ДИ ЛИ СЕ БО РИ ТИ

На рав но да се вре ди бо ри ти. Под огром ним при ти ском 
јав но сти, но ве вла сти у Ве ли кој Бри та ни ји уки да ју оба ве зне 
лич не кар те и низ бес по треб них (а то та ли та ри зму по треб-
них) ба за по да та ка. Бор ци за људ ска пра ва, по пут по кре та 
„No to ID“, тра же и уки да ње на мет ну тих елек трон ских 
здрав стве них кар то на, до ступ них и на Ин тер не ту(!). Ако 
је то мо гу ће у В. Бри та ни ји, за што ни је мо гу ће у Ср би ји. 
За то „Две ри срп ске по зи ва ју и Вас – при дру жи те нам се у 
бор би за при ват ност!

ЗАШТИТАПРИВАТНОСТИИ
ОСНОВНИХПРАВАГРАЂАНА

Због раз во ја тех но ло ги је, иден ти фи ка ци ја гра ђа на, као 
јед на од кључ них обла сти у ко ји ма се до ди ру ју јав но и при-
ват но, све ви ше по ста је ствар де ху ма ни зу ју ћих ма шин ских 
тех ни ка, а све ма ње до ди ра са жи вим осо ба ма, др жав ним 
чи нов ни ци ма. Власт же ли да што ви ше ано ним них рад њи 
ко ји ма чо век сту па у до дир с др жа вом из ву че на све тлост 
да на: уме сто ано ним не го то ви не, у упо тре би су раз не плат не 
кар ти це; од ор га ни за ци ја и уста но ва тра жи се да от кри ва-
ју име на и по дат ке гра ђа на ко ји су у ве зи с њи ма; по ре ске 
слу жбе до би ја ју пра ва слу жби др жав не без бед но сти, итд. 
Др жа ва сти че моћ над по је дин цем пу тем ску пља ња по да-
та ка о ње му. Да би се из гра ди ло дру штво то тал ног над зо ра, 
по треб но је:

1. Ство ри ти низ ба за по да та ка ко ји се ску пља ју за раз-
не свр хе;
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2. По ве за ти ба зе по да та ка је дин стве ном мре жом;
3. Иден ти фи ко ва ти по дат ке на кон зи стен тан на чин. 

Очи то је да по сто је сна ге у све ту и код нас ко је ово ме стре ме.
Да би се са чу ва ла рав но те жа из ме ђу јав ног и при ват ног, 

тре ба учи ни ти сле де ће:
1. Упо зна ти јав ност са свим де та љи ма уво ђе ња но вих 

ин фор ма тив них тех но ло ги ја у др жав ну упо тре бу и отво ри ти 
нај ши ру јав ну рас пра ву тим по во дом;

2. За ко ном огра ни чи ти ску пља ње, об ра ду и пре нос по-
да та ка у елек трон ском ви ду;

3. Омо гу ћи ти сва ком гра ђа ни ну увид у све ин фор ма ци је 
ко је др жа ва по се ду је о ње му, са мо гућ но шћу ис пра вља ња, 
до пу не или бри са ња истих;

4.Из бе га ва ти иден ти фи ка ци ју еко ном ских тран сак ци ја 
по је ди на ца, осим та мо где је то нео п ход но;

5. Тра жи ти по твр ду иден ти те та од гра ђа ни на у што ма-
њем бро ју слу ча је ва, ја сно про пи са них за ко ном;

6. Не до зво ли ти спа ја ње раз ли чи тих иден ти фи ка то ра у 
је дин стве ну ID кар ту (не сме се спа ја ти лич на кар та, во зач ка 
до зво ла, здрав стве на књи жи ца, итд.);

7. Не до зво ли ти спа ја ње по ли циј ских и со ци јал но-здрав-
стве них ба за по да та ка.

8. Лич не кар те и дру га иден ти фи ка ци о на до ку мен та 
мо ра ју се из ра ђи ва ти та ко да про цес пра вље ња истих мо же 
би ти под не пре ста ном кон тро лом пар ла мен та и ор га ни за-
ци ја за за шти ту људ ских пра ва, од јав ног кон кур са са по-
зи вом фир ма ма ко је се ба ве овим по слом до фи на ли за ци је 
до ку ме на та;

9. Др жа ва не сме да пра ви ЦЕН ТРАЛ НУ БА ЗУ БИ О-
МЕ ТРИЈ СКИХ ПО ДА ТА КА (оти ска пр ста, ро жња че, итд.);

10. Др жа ва и при вред не кор по ра ци је свој на ср тај на при-
ват ност по је ди на ца мо ра ју све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру.

С тим у ве зи, вла сти тре ба да:
1. Обра те па жњу на за шти ту пра ва на при ват ност гра-

ђа на у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, не за бо ра вља ју ћи да смо од 
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1945. жи ве ли под ра зним при ти сци ма ко му ни стич ког то та-
ли та ри зма и све моћ ним при су ством тај них слу жби ре жи ма;

2. Об у ста ве сва ко на ме та ње лич них до ку ме на та с елек-
трон ским чи пом ко ји ће, пу тем ми ни-чи та ча у ру ка ма по-
зор ни ка, мо ћи да се очи та ва ју на сва ком ме сту и сву да, 
за хва љу ју ћи по ве за но сти са цен трал ном би о ме триј ском 
ба зом по да та ка у глав ном по ли циј ском ра чу на ру;

3. У слу ча ју да уве ду но ве, елек трон ске до ку мен те, омо-
гу ће гра ђа ни ма ко ји их, због при го во ра са ве сти, не же ле, 
да има ју не ки дру ги об лик лич них до ку ме на та (као што је 
гра ђа ни ма ко ји не же ле да но се оруж је омо гу ће но ци вил но 
слу же ње вој ног ро ка);

4. Спре че уво ђе ње здрав стве них књи жи ца с ме мо риј ским 
чи пом и пра вље ње цен трал не ба зе по да та ка о бо ле сни ци-
ма, јер је то увод у не кон тро ли са ни над зор над ин ти мом 
по је дин ца;

5. Огра ни че из да ва ње кар ти ца за при ступ услу га ма на 
оне ко ји их же ле (ре ци мо, не на ме та ти елек трон ске плат не 
кар те ста на ри ма сту дент ских до мо ва као не што оба ве зно, 
не го то пре пу сти ти сло бод ној во љи ко ри сни ка бу џет ских 
услу га).

6. Оне мо гу ће на ме та ње без го то вин ских пла ћа ња, ко је 
чо ве ка ли ша ва ано ним но сти и сло бо де чи ње ња до бра по 
за по ве сти Бо жи јој („да не зна ле ви ца шта да је де сни ца“), 
као је ди но мо гу ћег;

У обла сти над зи ра ња јав них про сто ра и дру гих ви до ва 
кон тро ле вла сти тре ба да:

1. За у ста ве по ста вља ње шпи јун ских ка ме ра ко је јав-
не про сто ре по кри ва ју 24 ча са днев но, и да за ко ном уре де 
област та ко да се упо тре ба ви део-над зо ра све де на нај ма њу 
ме ру са ци љем обез бе ђи ва ња, пре све га са о бра ћај не, без-
бед но сти гра ђа на;

2. Огра ни че за кон ским ак ти ма мо гућ ност ро бо вла снич-
ког ви део-над зо ра по сло дав ца над рад ни ци ма, упра во за рад 
за шти те лич ног до сто јан ства за по сле них;
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3. Нај стро же санк ци о ни шу све об ли ке не за ко ни тог 
пра ће ња, сни ма ња и при слу шки ва ња гра ђа на и њи хо вих 
удру же ња;

4. Нај стро же санк ци о ни шу зло у по тре бу по да та ка ко је 
ску пља др жа ва у ко мер ци јал не и дру ге не на мен ске свр хе;

5. За шти те др жав не ба зе по да та ка од мо гу ћег про до ра 
сек ти за ин те ре со ва них за шпи ју на жу (по пут „му но ва ца“ и 
„са јен то ло га“);

6. Спре че уво ђе ње тзв. „елек трон ских на ру кви ца“ и дру-
гих сред ста ва ко је по ни жа ва ју чо ве ко во до сто јан ство у на ше 
ка зне но-по прав не си сте ме, а под ви дом „мо дер ни за ци је“;

7. Оне мо гу ће, са да и у бу дућ но сти, ства ра ње ба зе ДНК-
по да та ка о гра ђа ни ма, јер то отва ра пут ка за стра шу ју ћим 
ма ни пу ла ци ја ма то та ли тар не вла сти;

8. Оне мо гу ће, са да и у бу дућ но сти, ства ра ње ДНК-ба зе 
по да та ка о кри ми нал ци ма, јер ДНК-по да ци ни су сво ји на 
са мо по је дин ца, не го и чи та ве ње го ве по ро ди це;

9. Омо гу ће што ши ре ме диј ско пред ста вља ње ове про-
бле ма ти ке за рад раз во ја де мо крат ске све сти о про бле ми ма 
од но са тех но ло ги је и сло бо де чо ве ка;

10. Не пре ста но има ју на уму да је Бог са здао чо ве ка по 
Сво јој сли ци и при ли ци, као би ће РА ЗУ МА, ЉУ БА ВИ и 
СЛО БО ДЕ. Пред та квим Бо гом и та квим чо ве ком мо ра се 
пре ста ти са стал ним по ку ша јем да се свет пре тво ри у елек-
трон ски конц-ло гор.



41ЗАШТОХОЋЕДАНАСЧИПУЈУ?

МИ НИ СМО ПАР ТИ ЈА –  
МИ СМО ПО РО ДИ ЦА!

10разлогазастварањеПокретазаживот

Ако ми сли те да мо ра мо да на ста ви мо бор бу, ако се још 
ни сте пре да ли, ако же ли те да Ва ша де ца не бу ду при си ље на 
на усва ја ње ових но вих си сте ма вред но сти и кул то ва са мо-
по ни ште ња, он да бу ди те са на ма у По кре ту за жи вот. 

1.БудућностВашепородицејеугрожена!

сва ке го ди не у ср би ји умре 30.000 љу ди ви ше не го 
што их се ро ди. Го ди шње не ста је је дан ма њи град Ср ба. Го-
ди не 2050. би ће нас исти број као 1950. То у су шти ни зна чи 
да се за 100 го ди на не ће ро ди ти ни је дан ср бин. При том, 
сва ке го ди не у Ср би ји се из вр ши пре ко 200 хи ља да абор ту-
са. На ма је за вла да ла кул ту ра смр ти на су прот кул ту ре и 
све ти ње људ ског жи во та. На ша по ро ди ца у про се ку има 
ис под јед ног де те та. Спа да мо у нај ста ри је ста нов ни штво 
на све ту. За не ко ли ко де це ни ја мо же мо по ста ти ма њи на у 
вла сти тој др жа ви. Из о ста ју озбиљ не др жав не ме ре за би о-
ло шку об но ву ста нов ни штва. Бу дућ ност ср би је је угро-
же на. Ако не же ли те да из у мре мо као на род, при дру жи те 
нам се у По ро дич ној шет њи и по бу ни про тив бе ле ку ге.
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2.ЗдравоодрастањеВашедецејеугрожено!

Иако Ср би ја ни је у кла сич ној вр сти ра та, ка да по гле-
да мо ста ти сти ке по пи та њу нар ко ма ни је, ал ко хо ли зма, са-
мо у би ста ва, коц ке, то та ли тар них и де струк тив них вер ских 
сек ти, по чи јим ре зул та ти ма смо ме ђу пр ви ма у све ту, мо-
же мо ре ћи да смо у нео бја вље ном ра ту, ко ји озбиљ но 
ра за ра те ле сно и ду хов но здра вље на ше на ци је. У до ба 
све оп штег при слу шки ва ња и пра ће ња, ре ци мо, не мо гу ће 
је не зна ти ко су во де ћи нар ко-ди ле ри и не ухва ти ти их на 
де лу. Ста ре и но ве бо ле сти за ви сно сти, као и дру ги об ли ци 
со ци јал них про бле ма, озна ча ва ју за пра во кри зу сми сла жи-
во та и од су ство по зи тив них вред но сних иде а ла. вир ту ел на 
ре ал ност у ко јој мла ди жи ве (свет те ле ви зи је, ви де о и гри-
ца и ин тер нет тех но ло ги ја), без рад них на ви ка, игре и 
фи зич ког ра да, пре ти да на шу омла ди ну пот пу но одво ји 
од ствар но сти, жи вот них оба ве за и ра до сти. Уко ли ко сте 
све сних по сле ди ца ових со ци јал них сло мо ва, при кљу-
чи те се По ро дич ној шет њи.

3.ШколовањеВашедецејеугрожено!

Свет ска бан ка и ММФ тра же од Ми ни стар ства про све те 
Ср би је ма сов на от пу шта ња про свет них рад ни ка и за-
тва ра ње свих ма њих шко ла у се ли ма или ва ро ши ца ма, 
као и по ве ћа ње бро ја уче ни ка у оде ље њу. То ће ра ди кал но 
сни зи ти ква ли тет обра зо ва ња, и др жав ну шко лу пре тво ри ти 
у ма ши ну за ре про ду ко ва ње по тро шач ких, нео бра зо ва них 
и не сло бод них сло је ва ста нов ни штва, док ће се упра вљач ка 
ели та шко ло ва ти у ску пим и обич ном чо ве ку не до ступ ним 
при ват ним шко ла ма. Не кри тич ка при ме на тзв. „Болоњске
декларације“ већ је до ве ла до ка та стро фал них по сле ди ца у 
ви со ком школ ству Ср би је. ако не ће те да ва ша де ца бу ду 
нео бра зо ва на и пре тво ре на у мо дер но ро бље, по ђи те 
са на ма у По ро дич ну шет њу.
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4.ВаспитањеВашедецејеугрожено

ва шој де ци се, уме сто по сла, ну ди про сти ту ци ја. 
Пор но гра фи ја је одав но све при сут на, а већ се на го ве шта ва 
ле га ли за ци ја про сти ту ци је. Уме сто да се тим на па ће ним, 
углав ном сла би јег по ла, људ ским би ћи ма омо гу ћи да се 
осло бо де роп ства ко је им по ни жа ва и ду шу и те ло, не ко у 
ср би ји же ли да ле га ли зу је и ома со ви про сти ту ци ју. Да 
ли би ло ко од оних ко ће за тај за кон гла са ти у Скуп шти ни 
же ли да му се син или кћи про сти ту и шу? За што то же ле на-
шој де ци? Не же ли мо Бе о град и ср би ју као пре сто ни цу 
про сти ту ци је, ал ко хо ли зма, пор но граф ских па ра да и 
пра зне за ба ве. Ако не же ли те да бу дућ ност Ва ших по то-
ма ка бу де ова ква, иза ђи те у По ро дич ну шет њу.

5.Породичниморалјеугрожен!

У на род хри шћан ске исто ри је и оби ча ја уба цу ју се 
углав ном спо ља уве зе не и до ти ра не иде о ло ги је по пут 
хо мо сек су а ли зма и дру гих „ма њин ских“ по гле да на свет, 
ко је се ме диј ски и прав но-по ли тич ки на ме ћу као мо дер ни и 
по жељ ни обра сци вред но сти и дру штве ног по на ша ња. Тре ба 
да се уве ри мо у пре ва зи ђе ност љу ба ви из ме ђу му шкар ца и 
же не, од рек не мо по том ства и по но си мо до не дав но срам ним 
и не мо рал ним ства ри ма. Иза ово га сле ди ле га ли за ци ја 
хо мо сек су ал них бра ко ва, мо гућ ност њи хо вог усва ја ња 
де це ко ја ће та ко има ти две ма ме или дво ји цу та та, по-
ја вљи ва ње по ли тич ке стран ке ко ја се за ла же за пе до фи ли ју 
и њи хов три јум фа лан ула зак у вр ти ће, шко ле, ме ди је. До 
та да на ша омла ди на се по зи ва на ме диј ску про сти ту ци ју у 
ра зним шоу про гра ми ма и на сва ки на чин од вра ћа од тра-
ди ци о нал них вред но сти и за јед ни ца. да ли су ово иде а ли 
5. ок то бра 2000? Ако је су, он да је ло ги чан на ста вак 5. 
ок то бра на ја вљи ва на па ра да 20. сеп тем бра, а ако ни су, 
ако су вас пре ва ри ли, ако ми сли те да мо ра мо да на ста ви мо 
бор бу, ако се још ни сте пре да ли, ако же ли те да Ва ша де ца не 
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бу ду при си ље на на усва ја ње ових но вих си сте ма вред но сти, 
он да бу ди те са на ма на По ро дич ној шет њи 12. сеп тем-
бра. Ми ни смо пар ти ја – ми смо по ро ди ца!

6.ЗдрављеВашепородицејеугрожено!

пре те нам пан де ми јом не ког не де фи ни са ног гри па, 
ко ји се је ди но да раз у ме ти као шан са за про да ју што ве ћег 
бро ја вак ци на и огром ну за ра ду мул ти на ци о нал них ком па-
ни ја ко је их про из во де. По сто ји ре ал на прет по став ка да овај 
грип по слу жи и као оправ да ње за за бра ну јав них ску по ва 
ши ром све та, па та ко и у Ср би ји, и то у су срет вру ћој је се ни 
ка да на ра ста со ци јал ни бунт. по себ но за бри ња ва ју ве сти 
да вак ци не ко је се већ на ру чу ју у ве ли ким ко ли чи на ма 
и на ја вљу ју као оба ве зне, има ју опа сне кон тра ин ди-
ка ци је по здра вље ста нов ни штва. При том се за бо ра вља 
на ужа сне по сле ди це На то-бом бар до ва ња ре пу бли ке 
срп ске 1995. и ср би је 1999. го ди не, ко је нам је до не ло 
еко ло шку ка та стро фу и ве чи те по сле ди це по здра вље 
на ци је због деј ста ва бом би са оси ро ма ше ним ура ни ју мом. 
Ако же ли те да ис ка же те сво ју скеп су пре ма свет ском екс-
пе ри мен ту зва ном свињ ски грип и да ни ка да не за бо ра ви те 
НА ТО-ге но цид над срп ским на ро дом, по ја ви те се на По
ро дич ној шет њи.

7.ПриватностВашепородицејеугрожена!

ср би ја по ста је елек трон ски конц-ло гор: лич не кар те 
с чи по ви ма, пра вље ње ни за цен тра ли зо ва них ба за по да та ка 
(од по ли циј ске, пре ко оне о сви ма за по сле ни ма, до здрав-
стве не), уво ђе ње ка ме ра за ви део-над зор на свим јав ним 
ме сти ма. Под из го во ром без бед но сти са о бра ћа ја уско ро 
ће сви на ши пу те ви би ти под ви део-над зо ром, а пре ти се 
и уград њом чи па у ауто мо би ле. Док ово чи та те мно го не-
за по сле них ди пло ма ца ме ди ци не уку ца ва по дат ке о Ва ма 
и Ва шој де ци из здрав стве них кар то на у цен трал ну ба зу 
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по да та ка – Ва ше нај ин тим ни је ин фор ма ци је би ће до ступ-
не сва ком ха ке ру све та (ре ци мо, ра ди при ме ра, они ма ко ји 
ра де за то та ли тар не и де струк тив не сек те, по пут са јен то ло-
га). спре ма се и уво ђе ње но вог лич ног бро ја за сва ког 
гра ћа ни на ср би је: је дан клик и сви по да ци о ва ма би ће 
до ступ ни др жа ви на јед ном ме сту. Ко им је дао ово пра во? 
На ко јим из бо ри ма смо гла са ли за пот пу ну кон тро лу на шег 
жи во та од стра не др жа ве? Ми смо сло бо дар ски на род и 
ово не сме мо до пу сти ти. ако не же ли те да ви и ва ша 
де ца жи ви те у ло го ру, бу де те обе ле же ни и пра ће ни на 
сва ком ко ра ку, при дру жи те се По ро дич ној шет њи.

8.МатеријалнаситуацијаВашепородицејеугрожена!

ла жна обе ћа ња вла сти, пљач ка шка при ва ти за ци ја, 
зе ле на шке бан ке, ма сов на от пу шта ња и не за по сле ност, 
ко рум пи ра ни син ди ка ти, дра стич не со ци јал не раз ли-
ке, уни шта ва ње по љо при вре де и се ла, бес крај на ко руп ци ја, 
пре те ра на бе о гра ди за ци ја и уми ра ње про вин ци је, са мо су 
не ке од ка рак те ри сти ка др жа ве у ко јој жи ви мо. Сто па не-
за по сле но сти од 2001. до 2005. го ди не ве ћа је за 34, 4 од сто. 
Ме ђу мла ди ма је 100.000 не за по сле них. Ме ђу њи ма нај ви-
ше оних од 25 до 29 го ди на. Не ка да шње шко ло ва ње Ср ба 
на За па ду за бу ду ће чи нов ни ке и ли де ре у сво јој отаџ би ни, 
пре тво ри ло се у јеф ти но шко ло ва ње у Ср би ји за бес пла-
тан из воз рад не сна ге и ин те ли ген ци је ван зе мље. На све 
то, ви не ма те по сла и ва ша де ца га не ће има ти, јер др жа ва 
рас про да је др жав ну имо ви ну, на шу зе мљу и во ду… де ке 
и ба ке, пен зи о не ри, вре ме је да ста не те у исту ко ло ну 
са сво јом де цом и уну ци ма. сви за јед но, ако же ли те 
да из ра зи те сво је не ми ре ње са од су ством озбиљ не др-
жав не еко ном ске ви зи је и стра те ги је, при кљу чи те се 
По ро дич ној шет њи.
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9.СоцијалноокружењеВашепородицејеугрожено!

овом По ро дич ном шет њом из ра жа ва мо и сво је по-
ли тич ко и со ци јал но не за до вољ ство по сто је ћим ста њем 
у на шем дру штву и ис ти че мо штет ност ак ту ел них ели та и 
њи хо вих дру штве них об ли ка ор га ни зо ва ња. ср би ја ви ше 
не сме да бу де зе мља ује ди ње них мо но по ла: по ли тич ких 
стра на ка, при вред них тај ку на, кон тро ли са них ме ди ја и стра-
них ам ба са да, већ др жа ва ко ја оли ча ва Покретзаживот и 
на сва ки прав но-еко ном ски на чин сма њу је екс тра про фит и 
ути цај ових дру штве них па ра зи та и, исто вре ме но, ула же у 
соп стве ну бу дућ ност: мла де, труд ни це, ви ше дет не по ро ди-
це, си ро ма шне и дру ге со ци јал но угро же не ка те го ри је. Пре 
то га, ср би ји је по треб на ре во лу ци ја на ци о нал ног ду ха 
кроз ко ју би у пр ви план по но во из би ле пра ве вред но сти: 
мо рал, рад на ети ка, по ро дич ни жи вот, па три о ти зам, 
со ци јал на со ли дар ност. Ако ве ру је те да без про ме не си-
сте ма вред но сти у на шем дру штву не ма истин ских про ме на, 
бу ди те са на ма у Породичнојшетњи.

10.Политичкоорганизовањенашихпородицанепостоји!

Уко ли ко се сла же те са овом на шом ана ли зом и већ 
го ди на ма оче ку је те да се на на шој дру штве ној сце ни 
по ја ви но ва и ор ги нал на сна га из на ро да, по зи ва мо све 
Вас и Ва ше по ро ди це да нам се при дру жи те на пла тоу 
ис пред хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду у су бо ту, 12. сеп-
тем бра 2009. го ди не у 16 ча со ва на по ла зи шту По ро дич не 
шет ње, пр вог ве ли ког со ци јал ног до га ђа ја на сту па ју ће 
је се ни у Ср би ји. Не ка храм Све тог Са ве, као ује ди ни-
тељ ско на ци о нал но ме сто, бу де и по ла зна тач ка јед ног 
но вог ви да ор га ни зо ва ња у срп ском на ро ду ко ји би, не 
че ка ју ћи ви ше са мо на по ли тич ке стран ке и др жа ву, дао 
им пулс ре ша ва њу на го ми ла них дру штве них про бле ма 
ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти че не за ви дан ста тус са вре-
ме не срп ске по ро ди це.






