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Срби  
следите 
поуке
АРЧИБАЛДА РАЈСА

Разговор водио: Милан Старчевић

Српски народ је кроз своју дугу историју имао много 
пријатеља странаца. Ma које су вере и националности, 
свима њима је заједничко да су својим јавним 
наступима, писаним делима и хуманитарним радом 
бранили српске националне интересе, често и више 
него сами Срби. Дугачак је списак страних држављана 
који су нас вечно задужили, овде ћемо поменути само 
неке личности: цар Иван IV Васиљевич Грозни, Фјодор 
Достојевски, цар Николај II Романов, Томаш Масарик, 
Флора Сендс, др Арчибалд Рајс, др Виктор Кин, Дарја 
Александровна, Ребека Вест, Карл Шпителер, Катарина 
Клара Штурценегер, Анри Барби…

Минулих година, у привржености српском народу, 
кроз хуманитарни рад и сведочења истине о српском 
народу, истичу се Петер Хандке, Арно Гујон и др 
Рудолф Хензел. Саговорник Геополитике је др Хензел, 
научник светског гласа из области образовања, доктор 
педагогије и дипломирани психолог. Његови ауторски 
чланци, који се баве свим актуелним темама и горућим 
питањима данашњег друштва, пронашли су своје 
место на страницама угледних писаних и електронских 
медија, попут Глобал рисрча, Нојен Рајнишен цајтунга, 
и Рубикона. Чланци доктора Хензела објављивани су 
у српским медијима: Отворено писмо Херти Милер, 
Отворено писмо амбасадору Немачке у Србији, Томасу 
Шибу, Није филозофски ћутати, Србија крвари док 
Немачка профитира, Писмо Генералном секретару 
НАТО-а Јансу Столтенбергу, Заједница вредности 
НАТО-а и бомбардовање словенских подљуди 
(нељуди) итд. Добитник је престижног признања 
Капетан Миша Анастасијевић, која му је уручена 7. маја 
2021. године у археолошком парку Виминацијум. То 
признање добио је за свој дугогодишњи финансијски 
и идејни ангажман за српски народ и за допринос 
стварању бољег имиџа Србије.

Поштовани господине Хензел, Ви сте један од 
најактивнијих немачких геополитичких интелек
туалаца и истакнути борац за људска права, нарочито 
од почетка избијања такозване корона пандемије. 
Како видите појаву коронавируса и шта је крајњи 
циљ пројекта ковид19?
- Пре свега, желео бих да вам захвалим на поверењу 

које ми указујете. Драго ми је што ћу имати прилику 
да за важан магазин Геополитика изразим своје лично 
мишљење. Сматрам да је моја грађанска дужност да 
политичка и друштвена дешавања препустим не само 
политичарима већ и да изађем пред улазна врата да 
видим шта се дешава, у духу швајцарског песника и 
политичара Готфрида Келера. Почетком 2020. године, 
упркос растућем страху и паници од потенцијално 
фаталног вируса, нисам пао у рефлекс послушности, 
већ сам разговарао са пријатељима о томе шта се 
дешава у свету. Врло брзо смо осетили да је нешто труло 
у држави Данској. Пошто сам одрастао неустрашиво, 
јер моји родитељи нису тражили од мене апсолутну 
послушност, у одраслој доби сам могао студирати 
психологију код изврсног психотерапеута, ученика 

Алфреда Адлера, па стога здрав разум чувам и у тешким 
ситуацијама. Будући да су цивилна друштва свих 
земаља биле предводници лишавања слободе и других 
принудних мера које је наметнула држава, осећао сам 
грађанску непослушност, гласан протест и стварну 
солидарност са жртвама самовоље државе. У безброј 
коментара и чланака, који су прегледно састављени у 
Глобал рисрчу (www.globalresearch.ca), покушао сам да 
просветлим своје суграђане и подстакнем их да кажу 
НЕ. Према независним научницима, појаву невидљивог 
и претећег „непријатеља“ у облику вируса планирала 
је и виртуелно играла пре више деценија ултрабогата 
глобална „елита“ и њихове институције, па је зато 
за претпоставити да је кроз био- лабораторију вирус 
намерно пуштен међу људе. Циљ пројекта ковид-19 
до сада би требало да буде добро познат свим будним 
и добро информисаним грађанима. Клаус Шваб из 
Светског економског форума (ВЕФ) у Давосу назвао га 
је у својим публикацијама Велико ресетовање.

Чини се да већина људи не види праву опасност 
која вреба иза маске ковид19, а то је испуњавање 
УН Агенде 2030, чији је циљ монопол над семеном, 
храном, водом, депопулација становништва, укидање 
готовинског новца, дигитални човек и тотална контрола 
живота. Слажете ли се са мојом констатацијом?

Кратка биографија  
др Хензела
Учитељ у основној школи (ректор у пензији), научник за 
образовање и дипломирани психолог. После деценија наставе 
у разним врстама школа, професор образовања одраслих: 
руководилац обуке у компанији Бајер АГ у Леверкузену; 
суоснивач и руководилац експеримента школског модела у 
Келну; ректор института и тренер за баварске саветодавне 
наставнике на Академији за образовање наставника и 
управљање кадровима у Дилингену; ректор и руководилац 
државног школског саветодавног центра, као и напредни 
тренер школских психолога у Минхену; психолошки извештач 
за Немачку и стручњак на јавној расправи о малолетничкој 
делинквенцији у Европском парламенту у Бриселу (20. марта 
2007); наставник за медицинске сестре у стручној школи у Ст. 
Галену; психотерапеут у својој ординацији у Линдау. Аутор више 
књига из области образовања и бројних научних чланака.

РУДОЛФ 
ХЕНЗЕЛ, 
НАУЧНИК СВЕТСКОГ 
РЕНОМЕА 
ИЗ ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА И 
ДИПЛОМИРАНИ 
ПСИХОЛОГ, У 
ИНТЕРВЈУУ ЗА 
ГЕОПОЛИТИКУ

Према независним научницима, појаву 
невидљивог и претећег „непријатеља“ у облику 
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претпоставити да је кроз био лабораторију 
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- Већина људи који немају приступ алтернативним 
медијима не могу да виде опасност због злослутне 
улоге масовних медија. Они су у потпуности у 
служби својих влада, не објављују никаква супротна 
мишљења стручњака и свакодневно обнављају страх 
грађана од потенцијално мучне смрти гушењем. Зато 
се безрезервно слажем са Вашом констатацијом.

Као врхунски психолог, можете ли нам рећи какве 
су све последице по ментално здравље људи откако 
су уведене драстичне мере, никад виђене у историји 
света, за спречавање ширења коронавируса? Да ли су 
деца у већој мери погођена и да ли постоји статистика 
колико је људи извршило суицид?
- Катастрофалне су последице по ментално 

здравље погођених људи и не могу се надокнадити. 
О овоме не извештавају само независни психолози, 
психијатри, лекари и социолози већ и државне 
институције. Именовани су депресија, претерана 
анксиозност, несаница, самоубилачке мисли и 
извршена самоубиства. Нашу децу и адолесценте 
посебно тешко погађају нехумане политичке мере као 
што су социјално дистанцирање, забрана културних и 

спортских активности у слободно време и дигиталне 
лекције: осећај усамљености, страх од живота, пораст 
зависности од рачунарских игара и употребе дрога, 
домаће (укључујући резултат су били и јесу сексуално) 
насиље, као и мисли о самоубиству и извршени суициди. 
Написао сам на ову тему високоцењени чланак Убијамо 
душе своје деце и рекао да су родитељи, наставници 
и васпитачи саучесници ако се не супротставе овом 
лудилу закључавања. Не знам званичне статистике о 
овој теми јер се не објављују. Али прочитао сам много 
хорор извештаја од руководећих кадрова немачке 
омладинске психијатрије.

Из угла Ваше струке, можете ли нам рећи зашто су 
људи у целом свету насмрт уплашени вирусом, иако 
све релевантне чињенице говоре да је смртна стопа 
од вируса знатно мања него, рецимо, од болести 
кардиоваскуларног система и карцинома? Да ли 
мејнстрим медији у толикој мери утичу на свест људи?
- Да, тако је. Мејнстрим медији играју злослутну 

улогу широм света. Према националним и 
међународним споразумима, они су посвећени 
истинитом информисању грађана. Могли би дати 

важан допринос образовању и подстицању људи. Али 
случај је управо супротан. Они су оруђе и слуге веома 
богатих људи, који иза сцене вуку конце. У њихово име, 
они свакодневно подстичу ирационалне страхове. Код 
већине људи ово доводи до рефлекса послушности и 
парализе ума. Од памтивека је побуђивање ирационалних 
страхова било опробано средство дисциплине и 
доминације. Посао новинара у мејнстрим медијима јесте 
да изврћу истину, отворено лажу, изопачују, клевећу, 
пузе под ногама мамона и продају своју земљу и људе 
за своје парче хлеба. Ови новинари су, у неку руку, 
„интелектуалне проститутке“ (Џон Свинтон). Из тог 
разлога су алтернативни медији и независни часописи 
од суштинског значаја за подизање свести јавности.

Како ће се, по Вама, завршити прича са короном? Док 
правни тим света, на челу са Рајнером Филмихом, 
подноси тужбе против СЗО, Била Гејтса и свих влада 
саучесника у корона геноциду, креатори људских 
судбина опет за јесен најављују још смртоноснији нови 
талас вируса. Назире ли се крај диктатуре?
- Глобална колективна тужба коју су покренули 

немачки адвокат Рајнер Филмих и његов квалификовани 
тим велика је нада за људе јер је ситуација врло озбиљна. 
Али ко може предвидети да ли ће, суочени са глобалном 
корупцијом, успети у свим намерама! Даље, познати 
медицински стручњаци извештавају да ће експерименти 
генске терапије, који се спроводе неколико месеци са 
такозваним вакцинацијама, имати веома погубне 
ефекте у наредним годинама на вакцинисане. Као што 
знамо, познати еугеничари планирају да смање светску 
популацију. Такође су забрињавајући извештаји штампе 
у алтернативним медијима да ће тренутну здравствену 
диктатуру пратити климатска диктатура (након 
закључавања короне), климатско закључавање. Тренутне 
корона мере и „новооткривене“ верзије вируса биле би 
само увод у оно што ће ускоро уследити. То би заиста 
била сатанска игра без ограничења. Надајмо се најбољем.

Кроз писане чланке у западним медијима стекао се 
утисак да помно пратите сукоб између Русије и Украјине. 
Какво је Ваше виђење тог сукоба и да ли је Украјина 
предмет манипулације НАТОа и САД, да би што ближе 
дошли на границе Руске федерације?
- Мислим да не морате бити историчар да бисте видели 

улогу коју су САД, НАТО и многе европске владе имали у 
сукобу који сте поменули од пуча у Украјини 2014. године. 
То је игра ватром. Можемо се само надати (и молити 
се) да овај сукоб не прерасте у отворени рат. У сваком 
случају, САД – НАТО – чини све што је у овом тренутку 
да испровоцира Русију, и у том процесу прелази „црвене 
линије“. Колико ће још руски председник Путин то 
подносити? Народи Европе не желе рат против Русије. 
Погледајте јавну декларацију коју смо покренули мој 
пријатељ и ја у Нојен Рајнишен цајтунуг (NRhZ) од 8/9. 
маја 2018, на пет језика, са опцијом потписивања: „Ми 
Европљани кажемо НЕ рату против Русије!“

Зашто западни свет не разуме Словене, посебно Србе и 
Русе, чак их сматра нижом расом?

- То је важно питање. Задатак историчара, 
социолога, научника из културе и других стручњака 
био би да научно разјасне када су и са којим циљем 
настале ове предрасуде према словенским народима. 
Скроман је мој допринос овом питању. Мишљења 
сам да су геополитички разлози ти који су довели 
до нељудских предрасуда и зато се оне и даље 
подржавају. Ватикан у томе игра пресудну улогу. На 
хришћане у словенским народима се гледа и третира 
сасвим другачије од православних суграђана. Као 
што сам рекао, то су предрасуде које немају никакве 
везе са стварношћу. Али ове предрасуде постоје 
генерацијама и крајње је време да их избришемо 
из свести арогантних западних владара. По мом 
мишљењу, „једноставни“ људи их немају.

У интелектуалним круговима важите за особу која 
добро познаје политичке прилике на Балкану, уједно 
и у Србији. Kако видите тренутну геополитичку 
ситуацију Србије? Које бисте савете дали српском 
руководству?
- Иако сам пријатељ Срба и овде живим више од 

годину и по дана, сумњам да сам упознат са политичком 
ситуацијом у вашој земљи. Поред тога, као Немац који 
је врло пријатељски примљен код Срба, није на месту 
да саветујем политичко руководство. Једино што могу 
да допринесем Вашем питању долази из политичке 
воље Ecoutez Serbes! / Чујте, Срби!, швајцарског 
криминолога и универзитетског професора Родолфа 
Арчибалда Рајса, великог пријатеља Србије. У свом 
апелу од 1. јуна 1928. године Рајс је осудио и политику 
и друштво у Југославији и Србији, јер су му се чинили 
темељито корумпирани. Али, преклињао је српски 
народ: „Не дозволите да нација (…) буде поробљена 
од шачице криминалаца профитера и каматара. (…) 
Размислите о својој славној прошлости, о ’истинској’ 
демократији пољопривредне заједнице, о моралу, 
гостопримству и патриотизму.“
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САД – НАТО – чини све што је у овом тренутку да испровоцира Русију и у том процесу прелази 
„црвене линије“. Погледајте јавну декларацију коју смо покренули мој пријатељ и ја у Нојен 
Рајнишен цајтунгу (NRhZ) од 8/9. маја 2018, на пет језика са опцијом потписивања: „Ми 
Европљани кажемо НЕ рату против Русије!“

Као Немац који је врло пријатељски примљен 
код Срба, није на месту да саветујем политичко 
руководство. Једино што могу да допринесем 
јесте подсећање на Арчибалда Рајса, који је у 
свом апелу од 1. јуна 1928. осудио и политику 
и друштво у Југославији и Србији, јер су му се 
чинили темељито корумпирани. Али преклињао 
је српски народ: „Не дозволите да нација 
(…) буде поробљена од шачице криминалаца 
профитера и каматара. (…) Размислите о својој 
славној прошлости, о ’истинској’ демократији 
пољопривредне заједнице, о моралу, 
гостопримству и патриотизму.“
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а н а л и з а

Читаоце нашег магазина ће интересовати које је 
мотив Вашег напуштања лепог Боденског језера 
и доласка у Србију. Како оцењујете српски народ? 
Које су добре а које лоше стране српског народа?
- Само неколико година након илегалног 

међународног агресорског рата САД–НАТО-а на 
бившу Савезну Републику Југославију и Србију 1999. 
године, упознао сам наставницу српског језика која 
је радила као преводилац за бивше југословенске 
ученике у државном школском саветодавном центру 
у Минхену (који сам водио). Детаљно ми је објаснила 
који су неописиви ратни злочини и који је геноцид 
почињен над српским становништвом. Преко ове 
колегинице упознао сам много година касније 
пензионисану српску дипломаткињу. Ускоро смо 
се венчали. Од тада сам имао много прилика да 
упознам српски народ, српску историју, српску 
културу и српску храну. У Србији сам брзо стекао 
пријатеље и лепу породицу. Када сам се уверио да 
ћу напустити домовину, није било питање да се 
преселим у Србију, а не у другу земљу ЕУ као што је 
Аустрија. Након што сам средином деведесетих већ 
планирао и спровео дугорочну кампању помоћи за 
српске болнице, медицинске ординације, вртиће и 
породице, заједно са бившим минхенским колегом 
и многим швајцарским, немачким и српским 
пријатељима и колегама, желео сам да у будућности 
наставим заједнички живот са српском породицом и 
пријатељима и помогнем тамо где постоји потреба. 
Не могу и нећу да оцењујем српски народ. То је 
народ као и многи други. Храбар, ведар и способан 
за патњу. Али издваја се једна карактеристика: 
српски народ се не жали на своју судбину, и то га 
чини другачијим од мојих размажених сународника 
и осталих западних грађана.

На крају разговора, желео бих Вас питати како 
видите будућност света. Хоће ли се наставити 
сатанистичка агенда Новог светског поретка 
и ресетовање старе цивилизације, или ће 
преовладати добро, што и жели 95% становника 
планете, насупрот мањини коју представља дубока 
држава?
- Као психолог и, због свог истраживачког рада, 

као научник у образовању, уверен сам да су људи 
добри и друштвени. Жеља за насиљем и болесна 
жудња за влашћу неколицине је резултат њиховог 
васпитања и капиталистичког система. Зато се 
надам да ће добро на крају победити. Али то се 
неће догодити аутоматски, односно без наше храбре 
акције. Похлепа за моћи и тежња за насиљем у 
друштву морају се смањити, а уместо тога се морају 
гајити и јачати осећања заједништва. Ако будемо 
имали храбрости да се одрекнемо страха од власти 
и повезаног рефлекса послушности, и употребимо 
сопствени разум, тада ћемо се дружити са својим 
ближњима у слободи и заједно с њима градити 
хуману будућност. За себе и своју децу.

Да ли је ПРОЈЕКАТ 
„ЈАДАР“ решење 
српског питања?

Пише: Марија Алимпић
Одрживо, обновљиво, зелено, чисто, енергија и литијум, 

речи су које више не можемо да избегнемо у свакодневној 
комуникацији. Разапети између страха од загађења и 
климатских промена са једне стране и неопходности енергије 
која омогућава функционисање света оваквог каквог знамо, 
слушамо зелене бајке о још једној великој улози коју нам је 
историја наменила – да свету дамо јадарит и спасемо планету, 
ми, великодушни становници Србије.

То би све било сјајно да је литијум уистину зелен и обновљив. 
Међутим, истина је другачија од рекламних хвалоспева 
надлежне компаније Рио Сава експлорејшн (домаће 
подружнице Рио Тинта), председника Србије и чланова 
Владе Републике Србије, као најпреданијих промотера 
пројекта. Иако је од самог доласка поменуте компаније 

све рађено у тишини и далеко од очију 
јавности, крајем 2019. становништво 
најпре Рађевине испољава забринутост 
због долазака „црних џипова“ у села 
и првих истражних бушотина. Питају 
присутне, траже информације и не 
добијају ниједну. У исто време, у децембру 
2019. одржава се јавна расправа за усвајање 
Просторног плана подручја посебне 
намене за пројекат „Јадар“ (ППППН), о 
којој поменути мештани не знају ништа, 
као ни о самом пројекту и плану који је за 
њих направио неко, тамо далеко, седећи 
у својој удобној канцеларији. Компанија је 
до тада имала све уредно издате истражне 
дозволе (које не гарантују експлоатацију), 

а које је без проблема добијала од сваке владе, почев од 2004. 
године, што јасно показује континуитет државе. Након јавне 
расправе која бива све, само не јавна, Влада Републике Србије 
усваја Просторни план који постаје званични документ наше 
државе. Усвајању илегалног и, усуђујем се рећи, криминалног 
ППППН-а није засметало мноштво недостатака као, рецимо, 
чињеница да компанија која је задњих десет година тврдила 
да „има“ највеће налазиште литијума, заправо није имала 
оверене рудне резерве, што је према закону РС морала да има, 
план не садржи основне инфраструктурне податке, као ни све 
неопходне детаље самог пројекта. То је први велики правни 
проблем који нам се намеће у вези са пројектом „Јадар“.

Успевши да после готово годину дана медијске блокаде, 
изнесемо проблем у јавни простор, у сарадњи са стручњацима, 
домаћим и страним, постаје јасно да литијум није оно што нам 
о њему говоре. Токсичан је и запаљив, за његову експлоатацију 
из стене потребно је применити сложен процес који захтева 
употребу велике количине чисте воде и хемијских једињења 
(320 000 тона концентроване сумпорне киселине годишње, по 
признању компаније). Све то, наравно, као продукт нема само 
литијум-карбонат, него и велике количине отпадних вода и 
индустријског отпада, односно јаловине, који би завршили 
у нашим водама, надземним и подземним, у нашој земљи. 
Не треба занемарити ни загађење ваздуха које је немогуће 
избећи.

Када се коначно добије литијум-карбонат, од њега би се 

правиле литијум-јонске батерије, које би требало пре 
свега да подмире потребе аутомобилске индустрије. 
Свака батерија, па и ова, само је складиште енергије коју и 
даље добијамо углавном из фосилних горива. Као и свака 
друга батерија, и литијум-јонска има рок трајања, након 
којег се, нажалост, само мали број рециклира, управо 
због токсичности и запаљивости. Док литијум поставља 
нерешиве енигме, на тржишту се појављују натријум-
јонске батерије. Задовољавају потребе тржишта, еколошки 
су прихватљиве у односу на литијумске, јефтиније 
су и компатибилне са већ постојећим електричним 
аутомобилима, натријум је далеко распрострањенији 
од литијума, а научници кажу да су и чак по погледу 
издржљивости испред литијумских.

Дакле, процес добијања литијума није и не може бити 
зелен. Не постоји нешто што се зове зелено рударство, 
нити ће постојати. У тренутку када имамо велики проблем 
загађења и климатске кризе у које смо доспели управо 
захваљујући екстрактивизму и рударењу, одговорни 
затварају очи пред тако важном чињеницом и настављају 
да стреме остварењу једног од омиљених митова – сталном 

економском расту. Они, чији је циљ експлоатација литијума 
по сваку цену, не само у Србији него у свим оним земљама 
које је неко дао себи за право да одреди и прогласи новим 
жртвеним зонама, не виде даље од профита. На крају дана, 
то и јесте циљ сваке компаније.

Са друге стране, шта би требало да буде циљ једне суверене 
земље? ППППН за пројекат „Јадар“ обухвата скоро 300 
квадратних километара, тачније 293. Када се узму у обзир сва 

У веку у коме стратешки значај добијају вода и 
храна, нама се на недемократски начин и „одозго“ 
намећу туђе идеје развоја. Тражи се од грађана 
Србије да забораве и да уступе оно за шта су им 
преци гинули зарад дивиденди неких већ срамно 
богатих људи, за могућност неког Европљанина да 
се вози електричним аутомобилом

Пише: Марија 
Алимпић ПРОТЕСТ ГРАЂАНА 

ИСПРЕД СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА 

НА ДАН УСВАЈАЊА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
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друга налазишта литијума у земљи (од Јадра и Рађевине 
преко Пожеге, Јагодине, Горњег Милановца… до Врања), 
лако се да израчунати да сва та лежишта чине око 11% 
територије Републике Србије.

У веку у коме стратешки значај добијају вода и храна, 
нама се на недемократски начин и „одозго“ намећу туђе 
идеје развоја. Неодрживе и, у овом случају, насилне. 
Тражи се од српског сељака да остави све своје оруђе и сиђе 
700 метара под земљу, да рад на својој земљи, слободан, 
замени тешком опремом, маскама и ризицима од смрти 
и болести. Тражи се од грађана Србије да забораве и да 
уступе оно за шта су им преци гинули зарад дивиденди 
неких већ срамно богатих људи, за могућност неког 
Европљанина да се вози електричним аутомобилом. 
Очекује се да се зарад зелене транзиције постављене на 
лошим основама, одрекнемо будућности своје деце. Ко 
има право то да уради? Тражи се од грађана Србије да се 
одрекну једног од ретких права које им је остало, да кажу 
НЕ, и права на планирање будућности.

Нико нам не каже да ретки метали нису тако ретки. 
Ретка су места на којима се копају. Разлика је велика. 
Притисак који се врши на нас има циљ да прихватимо 
да ћемо само ми бити криви уколико цео свет не изврши 
транзицију потребну за очување планете.

Заборављамо најважније: транзиција мора бити 
праведна да би могла бити зелена. Не сме се дозволити 
још жртвених зона. Неоправданој тежњи ка сталном 
економском расту морамо супротставити једино могуће 
решење за све нас, одраст и праведну транзицију. Или се 
овде ипак не ради о решењу за све?

Како веровати земљи у којој држава жмури на 
проблеме као што су Бор, Зрењанин, Копаоник и многи 
други, и која не да нема мониторинг животне средине него 
нема мониторинг било чега и у којој све функционише 
по принципу хајдучије? Властодршци овако велико и 
комплексно питање желе да сведу на референдум у земљи 
заробљених институција, без слободе медија, у земљи у 
којој систем образовања одавно није систем.

Како веровати држави која за стратешког партнера има 
Рио Тинто? Или министрима који, попут министарке 
рударства и енергетике, Зоране Михајловић, годинама 
мењају радна места и министарства по потребама стране 
компаније?

Једну ствар треба разумети и прихватити: са 
компанијама попут Рио Тинта, који иза себе у историји 
дугој готово 150 година, нема нити један позитиван 
пример пословања, не разговара се и не преговара, 
а још мање ради било шта. Верујем да сада већ знамо 
да је поменута компанија директно одговорна за смрт 
око 20 000 људи у Папуа Новој Гвинеји, где су својим 
„пословањем“ довели народ до грађанског рата. Исти 
онај народ коме су претходно контаминирали све изворе 
пијаће воде и отуђили и затровали земљу без које више 
нису могли да се прехране, као што управо чине и на 
Мадагаскару. Компанија која своје руднике обезбеђује 
приватним армијама, а није им страно ни упошљавање 
државне војске и полиције да побије све оне који се противе 
безумним условима рада у њиховим рудницима, као што 
је био случај у Индонезији? Списак њихових злочина је 

јако дуг. Категорички одбијам да прихватим било какву 
могућност да компанија са оваквом историјом уопште 
постоји, а још мање да је неко у име свих нас назива нашим 
стратешким партнером.

У мору проблема који прате компанију, причу о 
Рађевини и Јадру, неодрживости, непотребности и 
немогућности остваривања пројекта „Јад(ар)“, најважнији 
проблем је ипак у нашем дворишту. Политичка сцена 
која је деценијама убијала сваку наду обичног човека у 
пристојан и живот достојан људског бића, систематски је 
радила на припремању тла за последњу ударац Србији 
– распродају оног што је последње остало да се прода – 
реке, шуме, земља, људи. Све то за само још мало власти, 
за још богатства, за још моћи. Тој понуди не одолева 
ниједан ниво власти, од локалне, попут градоначелника 
Лознице Видоја Петровића, који на сцену ступа када и 
Зорана Михајловић, из заједничке кухиње Г17+, преко 
свих оних који мисле да су власт јер су им омогућена 
криминална деловања разних опција, до самог врха који 
седи у Влади РС. Зато схватимо да циљ није отерати једну 
компанију, јер увек може доћи друга. Наш циљ мора бити 
трајно укидање пројекта „Јадар“ и враћање институција 

народу уз кривичну одговорност свих оних који су нас у 
ову позицију довели.

Док врхушка у Немањиној размишља шта би још могла 
да понуди странцима, ми, обични грађани који припадамо 
овој земљи и на чије прагове су мултинационалне 
компаније у спрези са криминалном влашћу већ стигле, 
размишљамо о много о тога. Кривељани и друга села око 
Бора већ гледају како да сачувају живу главу, ко још може. 
Ми у Рађевини и Јадру, растргнути између свега оног што 
би требало да раде доносиоци одлука који су плаћени за 
то, не знамо где ћемо пре.

Да ли прво спасавати богати биодиверзитет, који само 
у овим крајевима чини преко 150 заштићених биљних и 
животињских врста, или културно-историјско наслеђе 

на којем нам свет може позавидети? Само у долини Јадра 
има преко педесет праисторијских налазишта! Да ли 
ћемо дозволити да нас са подручја које је у континуитету 
насељено преко 6000 година отера нечија похлепа, након 
толико неуспелих покушаја других сила?

Изађем из куће у Лозници, видим спомен-костурницу 
на Гучеву која опомиње. Одем у центар Лознице ,у коме 
још увек стоји шанац из 1810. са црквом и школом у 
средини. Одем у Драгинац на само два километра од 
планираног рудника, у спомен-комплекс стрељаним 14. 
октобра 1941. од истих оних пушака за које је Рио Тинто 
обезбедио челик. Одем у Крупањ, опомиње Мачков 
камен. Изађем из куће у Рађевини и видим све као на 
длану: Цер, Соколске планине, Влашић, Медведник, 
Јагодњу и нетакнуту Природу коју је дванаест генерација 
пре мене знало да чува и у периодима највећих несрећа 
и глади нису продали ни метар. Погледам своје дете и 
сву дивну децу са којима имам част да радим и знам да 
немам право да одступим ни милиметар од свих тих 
опомена и упозорења. Нити има било ко од вас који 
читате. Немамо право да изневеримо ни оне пре нас, а 
посебно оне после нас.

Док нам представници власти и чланови једних те 
истих политичких партија замерају борбу за опстанак 
подводећи је под политиканство, једини облик политике 
њима познат, ми кажемо: да, ово јесте политичко питање. 
Све лоше, досад донете одлуке које се односе на пројекат 
„Јадар“ донете су од стране политичара. Разголићени 
и посрамљени пред целим светом, гледамо како се о 
камење у нашој земљи отимају светске колонијалне силе, 
од САД, преко Велике Британије до Аустралије. Гледамо 
смену страних амбасадора кроз кабинете министара 
чији је задатак да раде у корист ове земље и народа. 
Истог оног народа који је схватио да је „ђаво однео шалу“ 
и да, уколико дозволи отварање рудника, неће имати 
ни воде да пије.

Пројекат је од интереса само и искључиво за корпорацију 
Рио Тинто и стране плаћенике. Цитираћу уваженог 
академика Часлава Оцића: „Развојни пројекти су само они 
које држава реализује у сопственој изведби, на начин да се 
улагањем у њих покреће или убрзава развој читавог низа 
других грана привреде.“ Пројекат „Јадар“ није развојни 
пројекат. Под јавним интересом подразумева се „корист, 
односно добробит коју остварују или сви грађани, или 
велика већина грађана или један велики део грађана.“

Након става САНУ, несувисло је спомињати било какав 
референдум или студије. Рудника неће и не сме бити!

Напокон, сведоци смо последњих дана признавања од 
стране великих сила (само су велике кад емитују зло) да 
српско питање и после два светска рата и тзв. „милосрдног 
анђела“ није решено. Наше људско и српско никад није 
допрло до њихове свести и савести те зато српско питање 
које, по њиховим мерилима, касни док време истиче, 
треба под хитно да се реши (од истих оних који су током 
историје покушавали да реше питање других које су сами 
прогласили мање вредним). Синхронизована кампања 
амбасадора Велике Британије, САД, Канаде, Аустралије, 
бриселске администрације и одлазеће канцеларке Немачке 
Ангеле Меркел, а све уз помоћ домаћих издајника, без којих 
је ипак немогуће докрајчити Србију, такође нам говори да 
је дошао час за коначно решење српског питања.

Само што је Ангела Меркел отишла, министар Синиша 
Мали саопштава „радосну“ вест, да је Србија емитовала 
„зелене“ обвезнице у износу од милијарду евра. Читај: 
Србија се задужила за још милијарду евра да би тобоже 
остварила зелену агенду. Да ли је зелена агенда санирање 
последица борске катаклизме или смедеревске…

До повратка државе онима којима припада, свим 
становницима Србије, Рађевина и Јадар ће се борити сваког 
дана за слободу.

(Ауторка је председница удружења 
„Заштитимо Јадар и Рађевину“)

Литијум није оно што нам о њему говоре. 
Токсичан је и запаљив, за његову 
експлоатацију из стене потребно је 
применити сложен процес који захтева 
употребу велике количине чисте воде 
и хемијских једињења (320 000 тона 
концентроване сумпорне киселине годишње, 
по признању компаније). Све то, наравно, 
као продукт нема само литијумкарбонат, 
него и велике количине отпадних вода и 
индустријског отпада, односно јаловине, које 
би завршили у нашим водама, надземним и 
подземним, у нашој земљи

Са компанијама попут Рио Тинта, 
које иза себе у историји дугој 
готово 150 година, немају нити 
један позитиван пример пословања, 
не разговара се и не преговара, а 
још мање ради било шта. Поменута 
компанија је директно одговорна 
за смрт око 20 000 људи у Папуа 
Новој Гвинеји. Компанија која своје 
руднике обезбеђује приватним 
армијама, а није им страно ни 
упошљавање државне војске и 
полиције да побије све оне који се 
противе безумним условима рада у 
њиховим рудницима, као што је био
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