
С Т У Д Е Н Т С К И ЖУРНА Л
ЗВАНИЧАН ЧАСОПИС КЛУБА СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА 

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Д
ЕЦ

ЕМ
БА

Р 
20

12
.

Број 8



2



3

Д    раги читаоци,

Полако се завршава и овај 

семестар. Пред Вама је децембарски 

број Студентског Журнала. Чланови 

редакције су се потрудили да за Вас 

издвоје најзанимљивије теме из 

области политике, културе, спорта. 

Обратили смо пажњу и на нека 

студентска питања, затим дешавања 

која су обележила протекли период, 

па се надамо да ће Вам се свидети. 

До следећег броја, желимо Вам срећне 

празнике, леп провод и пријатан одмор, па 

онда поново заједно да се боримо са испити-

ма у јануару. Поздраве Вам шаљу уреднице 

Милица Брковић и Милица Орос. 
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ПРОЈЕКАТ КСФПН-А Пека Орпана, 
амбасадор Финске - гост 

ЕУ Кафеа
Амбасадор Финске Њ. Е. г. Пека 

Орпана, био је трећи гост на пројекту 
ксфпн-а, ЕУ кафе. И овога пута 
предавање је одржано у просторијама 
Градске библиотеке, у Римској дворани. 
Амбасадор је са студентима ФПН-а 
разговарао о својој држави, Европској 
унији и уласку Србије у Европску унију.

Студентима најинтересантнија била је 

тема о Финском образовном систему. У 

Финској нема приватних школа и факултета, а 

професори имају велику аутономију. Амбасадор 

је казао да је за њихово веома добро развијено 

школство најбитније то што му они придају  

велики значај. „Добар  образовни систем утиче 

на читаву државу“, рекао је Пека Орпана. 

Амбасадор је додао и да је основа школства 

веома добар професорски кадар који они имају.

На питање да упореди Финску у ранијем 

и садашњем периоду, амбасадор наглашава 

да се положај Финске много побољшао 

након уласка у Европску унију 1995. Након 

промена које су извршене седамдесетих и 

уласка у Европску унију дошло је до напретка 

у свим подручјима. Процес придруживања 

је био брз што је било врло повољно.

Већ познат одговор добили смо на питање 

о нашем придруживању Европској унији. 

Амбасадор је рекао да смо ми сами за то 

најзалслужнији односно да све зависи 

од тога колико је наша Влада спремна да 

уради. Нагласио је и да је веома битан 

наставак дијалога са Приштином. „Ако 

имате вољу успећете, али то неће  бити  

раније  од пет година“,  додао је амбасадор.

Истакао је да се нада да ће убудуће односи 

између Србије и Финске бити бољи. Додао је 

да је веза за сада стабилна и да нема проблема. 

„Доста тога још увек треба да се побољша, 

посебно трговинска сарадња“, изјавио је Орпана.

О ослобађајућим пресудама Хашког суда 

рекао је да он не може да их критикује 

јер је то ипак суд, али је додао и да је 

био веома изненађен таквим одлукама.

Милица ОРОС
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Осмог децембра, у Дому Народ-
не Скупштине, Клуб Студената 

Факултета Политичких Наука већ другу 
годину за редом организује Симулацију 
рада Скупштине, намењену првенствено 
студенти-ма политикологије и међународних 
односа. Циљ пројекта био је упознавање 
студената ових смерова, као будућих 
политичара или аналитичара, са посланич-
ким послом и процесом доношења закона.

Педесетак учесника било је окупљено у сали 
Дома Народне Скупштине, и подељено у пет 
„партија“: конзервативну, социјалистичку, 
народњачку, либералну и демократску. 
“Студенти-посланици,” брзо су се прихватили 
својих  улога; склапане су коалиције, и интензив-
но се лобирало у паузама и иза „затворених 
врата“, а многи се брзо прихватили „партијске 
линије“ својих нових „посланичких клубова“.

На   почетку    седнице, за председницу 
скупштине изабрана је Мина Попара, посланица 

највеће, Демократске странке. Након тога, 
седница је текла уобичајеним током – изгласава-
ни су закони и измене, симуланти су се јављали 
за реч и бранили интересе својих странака. На 
крају, усвојени су закони, као на пример закон 
о забрани ароматизованих енергетских пића 
(тј. оних која садрже дозу алкохола у себи), и то 
уз два амандмана. Чак и на овом једноставном 
примеру студенти су имали прилику да искусе 
често мукотрпне процесе, које подразумева 
учествовање у врху српске легислатуре.

Страхиња Суботић, један од организатора, 
изјавио је да су у КСФПН-у веома 
задовољни досадашњим током и великом 
заинтересованошћу за овај пројекат. За студенте 
ФПН-а ово је јако добра прилика да се упознају 
са стварима које ће их чекати када се запосле у 
свету политике, и драго нам је што су студенти 
препознали потенцијал, не само овог пројетка, 
већ и самог Клуба Студената Факултета 
Политичких Наука – рекао је Суботић.

Студенти ПРОЈЕКАТ КСФПН-А

Лука КОКОВИЋ

у посланичком оделу
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Интервју 
са председником КСФПН-а

Огњен Поповић, председник Клуба 
студената Факултета политичких 
наука, говори о свом приступању 
организацији, напредовању унутар 
ње, као и циљевима и пројектима које, 
уз помоћ садашњих чланова, успешно 
реализује.

Како си одлучио да се бавиш студентском 
политиком? 

Све је почело у гимназији тако што сам од 
прве године био представник одељења 

у ученичком парламенту. Већ тада почео сам 
да заступам интересе ученика и по речима 
мојих другова, радио сам то 
на добар начин. Након тога, 
активно сам учествовао у раду 
Канцеларије за младе на Убу, 
месту из кога долазим. Дакле, 
неколико година се већ бавим 
омладинским активизмом, 
а студентска политика је по 
природи ствари била следећи 
корак.

Шта је то што КСФПН 
као организацију разликује 
од осталих и због чега си, 
уосталом, и постао баш њен 
члан?

Верујем да мало студената 
прве године, када упишу наш факултет има 
информације о раду студентских организација 
и да им већина организација изгледају исте 
или бар сличне. Ја сам стицајем околности 
пре уписа ступио у контакт са људима из 
организације и био сам колико толико упознат 
са радом. Један од главих разлога мог приступа 
КСФПН-у је био то што је КСФПН једна 

од најмлађих организација на факултету и 
што је велики број мојих другова са смера у 
њој. Испоставило се да нисмо погрешили!

Колико дуго учествујеш у раду организације, 
и да ли су се током учешћа у њој твоја 
задужења битно мењала?

У раду организације учествујем већ више од 
годину дана. Што се тиче задужења, могу рећи 
да је било разлике на почетку и сада. То је и 
логично јер сада као председник организације 
имам доста више обавеза. Пре свега то се односи 
на организовање и координацију пројеката

На који начин функционише рад у КСФПН-у?
Чланови КСФПН-а су, пре 

свега, међусобни пријатељи 
и ми се трудимо да наше 
другарство и позитивну 
атмосферу пренесемо и на 
рад у организацији. Много је 
лакше и ефикасније када група 
ради као добар тим. Исто је 
као и у спорту, где ако немаш 
добре међуљудске односе, 
немаш ни добре резултате. 

Да ли имате неке планове 
у виду пројеката за наредни 
период?

Наравно да имамо. Трудимо 
се да имамо план за два месеца 

унапред, а наши чланови су увек пуни идеја за 
разне пројекте. Као и до сада, наши пројекти 
ће бити корисни за све студенте ФПН-а. 
Слободно Вам могу рећи да смо већ припремили 
неколико изненађења за други семестар. 

Како се реализација планова одражава на 
стицање искуства студената у организацији? 

Оно што стварно недостаје на ФПН-у је 
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пракса. Све организације на факултету се труде 
да укључе студенте у разна дешавања и пројекте 
како би бар мало осетили свој будући посао. 
Већ после годину дана рада у организацији, 
ми који реализујемо планове смо схватили 
да није све баш лако. Стрес и нервоза су увек 
присутни, а главна ствар са којом ћемо морати 
да се сутра носимо када се будемо запослили је 
притисак. Укупно гледано, рад у организацији 
може донети много позитивних ствари. 

Шта организација својим радом пружа 
студентима факултета уопште?

Трудимо се да оправдамо префикс 
“студентска организација”. Као што сам већ 
рекао, радимо пројекте који су у интересу 
студената и који захватају области студентских 
интересовања. Међутим, наш главни циљ је да 

побољшамо услове студирања и да заштитимо 
студенте када им је то потребно. Данас, када 
уопште није лако студирати, врло је важно 
да се заједно боримо за студентска права.

Како оцењујете досадашњи рад владајуће 
коалиције?

Није моје да оцењујем. Најважније је шта мисли 
већина студената, а посебно она група која је 
била погођена неким одлукама ФПН-а. На срећу, 
ми смо успели да се договоримо са Управом и 
деканом проф. Вујачићем око многих ствари. 
Лично сматрам то великим успехом ове коалиције 
која ради врло сложно већ неколико месеци.

Марта ЛУТОВАЦ

Буђење национализма
Апелационо веће  Хашког трибунала, 

16. новембра ове године, ослободило 
је оптужби хрватске генерале Анта 
Готовину и Младена Маркача, а 
неколико дана након тога, 29. новембра, 
и бившег команданта Ослободилачке 
војске Косова Рамуша Харадинаја.

Прва пресуда

Против хрватских генерала поднета 
је оптужба за прогон, депортацију, 

нехумана дела и безобзирно уништавање 
српског становништва из Книнске крајине, 
од почетка августа, до краја септембра 1995. 
године.  Ова дела истичу се као злочини против 
човечности, кршење закона и обичаја ратовања. 

Коначна пресуда, након које су Маркач и 
Готовина пуштени из притвора Трибунала, 
донета је прегласавањем. Од петорице судија, 
тројица су осталa при одлуци да генерали нису 
криви ни по једној од наведених оптужби, док су 

двојица билa супротног мишљења. Апелационо 
веће је овом пресудом поништило првобитну 
првостепену, којом је Маркач био осуђен на 
18 година, а Готовина на 24 године затвора.

Међутим, да ли је тачна евиденција 
Документационо информативног центра 
„Веритас“, која наводи имена 1.960 несталих 
и погинулих Срба у операцији „Олуја“? Да 
ли је податак да је са простора крајине, током 
ове операције, протерано око 220.000 људи, 
само лаж пласирана одређеној циљној групи? 
Ослобађајућа пресуда, или спровођење санкција 
због почињених злочина?  Хашки трибунал је, 



8

како се чини, пресудио у корист своје штете.
Никад није касно...
Након прве пресуде, према којој је мишљење 

јавности свакако било подељено, Хашки 
трибунал одржао је континуитет. Доказ да 
несрећа никад не долази сама, управо је друга 
ослобађајућа пресуда, донета 29. новембра. 

Жалбено веће је, по други пут, ослободило 
Рамуша Харадинаја кривице за ратне злочи-
не почињене над 
цивилима током 1998. 
године.  Оптужба се 
конкретније тица-
ла кривичних дела 
почињених на западу 
Косова, од 1. марта до 
30. септембра 1998. 
године, а главна тачка 
оптужнице истицала 
је реализовање 
удруженог злочиначког 
подухвата. Српски 
адвокати сматрају 
да ослобађајућа 
пресуда није изненађујућа, управо због мањка 
доказа, као и контроверзи које су пратиле 
сведоке током читавог судског поступка.

Трећа срећа... или можда не?
Након друге пресуде уследио је, у неку руку 

очекивани, обрт. Хашки трибунал је 12. децембра 
осудио Здравка Толимира, бившег начелника 
Генералштаба Војске Републике Српске, на 
доживотни затвор због злочина почиње-них 
у Сребреници. Толимир је проглашен кривим 
за злочине против човечности, геноцид, 
учествовање у геноциду, убиства и кршење 
обичаја ратовања. Снаге ВРС-а су систематски 
погубиле око 7.000 муслиманских мушкараца 
из Сребренице, како стоји у оптужници.

Селективна правда
Уколико се сагледа читава ситуација, 

несумњиво се долази до закључка да се у 
Трибуналу  или критеријуми мењају из дана у 

дан с променом ветра, или да се појам правде 
не примењује свугде исто. Три генерала 
су ослобођена пресуда по свим тачкама 
оптужнице, а самим тим је кривица спала на 
српске оптуженике и класификовала их као 
једине починиоце злочина. Да ли су првобитне 
пресуде, тог истог суда, донете на паузи за кафу, 
или су можда, ове новијег датума, регулисане 
„преко везе“? Питања су отворена до даљњег. 

Ако кажемо да 
су ослобађајуће 
пресуде отеловљење 
правде, то неоспор-
но импицира прво-
битној неправедности 
Трибунала. С обзиром 
на то, лако се може 
довести у питање 
исправност одлука 
суда. Уколико је суд 
већ једанпут „изнео“ 
лошу процену о истим 
оптуженицима и 
истим злочинима, 

може ли поновити своју грешку? Да ли 
је оптужба  подигнута против српских 
оптуженика, као и нова ослобађајућа пресуда, 
само још једна велика грешка овог суда? 

Контраефекат
Одлуком суда да ослободи оптужене, 

постигнуто је нагло буђење национализма, 
иако се можда очекивало супротно. 
Последица тога, неминовно је нарушавање 
кредибилитета Хашког трибунала, а самим тим 
и кочење процеса „помирења“ и регулисања 
односа на просторима бивше Југославије. 

Контрадиктoрни су они који нас наводе да 
остваримо међусобну сарадњу и мир с једне стране 
нас мире, а с друге стране чине све да нас заваде.

Марта ЛУТОВАЦ

У предговору аутобиографске књиге 
Прича о рату и слободи, Харадинај 
је записао: „Ликвидирао сам српске 
полицајце, убијао српске цивиле, 
уклањао непослушне Албанце. Још као 
дете, постао сам свестан да је решење 
албанског и косовског питања могуће 
само силом. Од малих ногу спремао сам 
се за обрачун са Србима, а у ОВК сам 
ступио 1994. године, када сам, до зуба 
наоружан, са својим истомишљеницима 
из Швајцарске, преко Албаније стигао 
на Косово и Метохију“. 
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 СВЕТНАТО појачава притисак на 
СиријуСве офанзивнија политика НАТО-а према Сирији, 

Русија и Кина и даље уздржане.

Грађански рат у Сирији није само ствар 
унутрашњег питања те земље. Иако 

етнички хетерогена, Сирија није имала 
великих проблема током своје новије 
историје. Ипак, сваки сукоб у државама 
Блиског истока увек заинтересује велике силе.

Још од Хладног рата, на светској сцени је 
присутан дуел између САД и Русије (некадашње 
државе СССР). Након Кубанске кризе, ове две 
„суперсиле“ нису имале директне сукобе, али 
су се зато њихови интереси често преплитали у 
разним регионима широм света.  Након распада 
Совјетског Савеза, почетком деведесетих, Русија 
под владавином Бориса Јељцина није имала 
значајан утицај на међународне односе. Може се 
слободно рећи да није толико била поштована 
као данас, када се на челу највеће државе 
на свету налази Владимир Путин. Управо је 
таква Русија, уз наравно и САД, показала 
велико занимање за Сирију, државу која се 

налази на политички врло трусном подручју.
 Од како је кренула побуна против садашњег 

председника Сирије Башара ел Асада, погинуло 
је преко 40 хиљада људи. И поред апела 
међународних организација, попут Уједињених 
нација и Црвеног крста, злочини у некада 
стабилној и туристички посећеној земљи, и 
даље испуњавају странице дневних новина 
и светских вести. Ни једна ни друга страна у 
овом рату немају оправдан разлог за прављење 
хаоса у једном од најстаријих градова на свету 
Дамаску, и првом по величини у Сирији Алепу.

Сасвим је сигурно да овде није реч о побуни 
обичног народа и тражењу некакве демократије. 
Побуњенички одреди су састављени од стране 
припадника Ал Каиде и других терористичких 
организација, а оружје које користе сигурно 
није примерено „голоруком народу“. Покушај да 
се настави „арапско пролеће“ није баш успео, и 
то највише захваљујући ауторитарном режиму 

Амерички ракетни систем „патриот“ (извор: Си-Ен-Ен)
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председника Асада. Опет, унутрашњи разлози 
сукоба као да не занимају светску јавност, већ 
су сви погледи упрти у „велике играче“, попут 
САД, Турске, Русије, Кине и Европске уније. 
Управо је Турска сила у успону, којој и те како 
прави проблем рат у Сирији, с обзиром на 
то да се ове две земље међусобно граниче. 

Све чешће падање пројектила на турску 
територију од стране комшија, изузетно 
провоцира и овако врло нервозног, турског 
премијера Реџепа Тајипа Ердогана. Покушај 
Турске да значајно утиче на дешавања у региону, 
види се и у последњем случају, када је одлучено да 
на њиховој територији, близу сиријске границе, 
ускоро буде инсталиран амерички ракетни 
одбрамбени систем „патриот“. Реаговање НАТО 
алијансе заједничким слањем 400 припадника 
америчке војске и 400 припадника немачког 
Бундесвера, плус укупно шест батерија 
ракетног система „патриот“, јасно даје знаке 
да ће случај Сирије ући у неку нову димензију.

Поједини војни аналитичари сматрају да 
је оваква реакција НАТО алијансе, заправо 
увод у интервенцију ове међународне војне 

организације. Могућност проглашавања севера 
Сирије зоном забрањеног лета је добро познат 
сценарио пред бомбардовање. С друге стране, 
противљење Русије и Кине и даље прави 
проблем западним силама, па тако тренутно 
имамо „пат позицију“, која чека да буде решена. 

Интереси Русије су се, како је већ раније 
у тексту наглашено, одувек подударали са 
интересима САД. Важно је истаћи да се у 
сиријској луци Тартус налази једина руска 
војна база изван територије бившег Совјетског 
Савеза. С обзиром на то, тешко је очекивати 
да ће Русија „седети скрштених руку“, и да 
ће дозволити тек тако да НАТО на челу са 
САД, једнострано реагује војним путем.

Одлука да се појача притисак на Сирију 
слањем војске и војне опреме вероватно 
неће уплашити Русију, али сигурно је да 
улазимо у фазу када ће наредни  кораци 
великих сила бити све озбиљнији. САД морају 
бити опрезне овог пута. Претња од стране 
Ирана је и даље ту, а све нападнија политика 
Израела нам можда сугерише да у овом делу 
света нажалост може избити још сукоба.

Марко ДЕСПОТОВИЋ

Фински модел - 
како до најбољег школства 

на свету?Финци 13. дeцeмбрa прoслaвљajу свoj 
нaциoнaлни прaзник – Дaн Свeтe Луциje. 

Toкoм oвoг, нajмрaчниjeг дaнa у гoдини, jeдну 
дeвojчицу крунишу у Хeлсиншкoj кaтeдрaли 
кao нaслeдницу Свeтe Луциje – кoja симбoлишe 
свeтлoст. Пoвoркa, сa њoм нa чeлу, сe нaкoн тoгa 
крeћe зaтaмњeним улицaмa финскe прeстoницe, 
прeд мнoштвoм oкупљeних грaђaнa. Meђутим, 
иaкo их чeкa oштрa зимa и нoћ кoja ћe трajaти joш 
мeсeцимa, Финци, и oстaли нoрдиjски нaрoди 
су ипaк зaдoвoљни, jeр их je у нajвeћoj мeри 
зaoбишao тaмни oблaк вишeгoдишњe рeцeсиje 

и oпштe систeмскe кризe, кojи сe у пoслeдњих 
нeкoликo гoдинa нaдвиo нaд oстaткoм Eврoпe.

Eврoпски и свeтски трeнд пoстeпeнoг укидaњa 
и oгрaничaвaњa eлeмeнaтa сoциjaлнe држaвe, 
кojи трaje пoслeдњих нeкoликo дeцeниja, кao 
дa ниje дoтaкao oву сeвeрну зeмљу. У Финскoj 
нeмa шкoлaринa, пaртиципaциja и нaдoкнaдa 
зa услугe кoje пружa jaвни сeктoр – здрaвствo, 
рaзнa oсигурaњa и пoгoтoвo шкoлствo кoje 
сe нa ПИСA и oстaлим тeстoвимa, зajeднo сa 
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дaнским, пoкaзaлo кao убeдљивo нajбoљe нa 
свeту – у пoтпунoсти je jaвнo финaнсирaнo.

Пoстaвљa сe питaњe кaкo je Финскa пoдиглa 
свoj oбрaзoвни систeм нa тaкo висoк нивo. 
Нaимe, сeдaмдeсeтих гoдинa двaдeсeтoг вeкa 
пoкрeнутe су тeмeљитe прoмeнe у oвoj држaви, 
кoje су пoдрaзумeвaлe мнoгe oпсeжнe и скупe 
подухвате; грaђeн je oгрoмaн брoj нoвих 
шкoлa тaкo дa oнe буду лaкo дoступнe чaк 
и мнoгoбрojним рaштркaним зajeдницaмa, 
дубoкo унутaр aрктичкoг кругa. Штo je 
joш вaжниje, успoстaвљeнa je пaрaдигмa 
обрaзoвaњa, кao пoтпунo дo нeпрoфитнoг: у 
Финскoj нeмa привaтних шкoлa и унивeрзитeтa 
кojи рaдe зa прoфит, чaк и мaли брoj привaтних 
oбрaзoвних институциja, кoje пoстoje су 
вeрскe или aлтeрнaтивнe шкoлe, кoje тaкoђe 
финaнсирa влaдa. У шкoлaмa oвe сeвeрнe 
зeмљe, зa рaзлику oд уoбичajeнoг зaпaднoг 
мoдeлa, нeмa интeнзивнoг тeстирaњa и  стaлнe 
eвaлуaциje, зaпрaвo први тeст у свoм живoту 
Финци рaдe кaдa уписуjу фaкултeт. Упoрeдo 
сa рeфoрмaмa тeклo je и jaчaњe прoфeсoрских, 
oднoснo, студeнтских и ђaчких синдикaтa, кojи 
су издejствoвaли мнoгo вeћу aутoнoмиjу, кaкo 
зa пojeдинaчнe шкoлe и унивeрзитeтe, тaкo и зa 
сaмe прeдaвaчe, учитeљ и нaстaвник су цeњeнa 
звaњa у oвoj зeмљи, у рaнгу сa мeдицинoм или 
aдвoкaтурoм. Сви кojи сe бaвe oвим пoслoвимa 
имajу бaр звaњe мaстeрa, и прeдмeт су ригoрoзнe 
сeлeкциje. Из финскe влaдe тaкoђe тврдe дa успeх, 
тaмoшњeг oснoвнoг и срeдњeг oбрaзoвaњa, лeжи 
у тoмe штo су висoкo стручним нaстaвницимa 
рукe пoтпунo oдрeшeнe, и свaкoм учeнику сe 
пoсвeћуje oнoликo пaжњe кoликo му je пoтрeбнo, 
прoгрaми су интeнзивни чaк и у њихoвим 
вртићимa, кojи су истo тaкo унивeрзaлнo 
бeсплaтни и oбaвeзни. Већ тада се крoз игру 
нeгуje културa сoлидaрнoсти и бригe зa другe, 
aли сe вoди рaчунa  и o личним aфинитeтимa 
и спoсoбнoстимa свaкoг пojeдинaчнoг дeтeтa. 
Oвa зeмљa, штo je зaнимљивo, кoд свojих 
грaђaнa рaзвиja нaклoнoст кa читaњу oд сaмoг 
њихoвoг рoђeњa. Свaкa пoрoдицa у Финскoj 

имa прaвo дa oд држaвe дoбиje три књигe 
бeсплaтнo, двe зa рoдитeљe и jeдну дeчиjу 
књигу зa нoвoрoђeнчe. У Финскoj сe гoдишњe 
oбjaви нajвишe дeчиjих књигa нa свeту. Нaкoн 
зaвршeнoг срeдњeг oбрaзoвaњa, будући 
студeнти мoгу дa упишу jeдaн oд шeснaeст 
унивeрзитeтa у oвoj зeмљи, кojи су тaкoђe jaвнo 
финaнсирaни, тo jeст, нa кojимa нeмa шкoлaринa.

Суштинa успeхa шкoлствa „Зeмљe хиљaду 
jeзeрa“ лeжи у скидaњу цeлoкупнoг  oбрaзoвнoг 
пoљa сa тржиштa, и успoстaвљaњeм jeднoг 
eгaлитaрнoг систeмa кojи, ипaк, пoсвeћуje 
свaкoмe кo прoлaзи крoз финску oбрaзoв-
ну мaшину oнoликo пaжњe кoликo му 
трeбa – oвo чини супрoтнoст вeћини других 
зeмaљa, првeнствeнo Зaпaдa (aли пoслeдњих 
дeцeниja пoсeбнo Дaлeкoг Истoкa), у чиjим je 
oбрaзoвним систeмимa фoкус нa кoмпeтитив-
нoсти, aмбициoзнoсти и „jурeњу oцeнa“. 

Moжe сe узeти дa je и прeстaнaк глeдaњa нa знa-
њe ,прeнoшeнo крoз шкoлe кao нa рoбу пoдлoжну 
тржишту, биo кључ пoстaнкa jeднe мaлe држaвe 
oбрaзoвнoм вeлeсилoм. Иако можда јесте 
велесила на овом пољу, ни Финска није утoпиja: 
oдржaвaњe oвaквoг мaсивнoг систeмa изискуje 
oгрoмну кoличину нoвцa, и oд дeвeдeсeтих 
гoдинa билo je пoкушaja дa сe нa финским 
унивeрзитeтимa увeду шкoлaринe, првeнствeнo 
зa интeрнaциoнaлнe студeнтe из зeмaљa кoje 
нису члaницe Eврoпскe униje. Прoтив oвих мeрa 
успeли су дa сe избoрe тaмoшњи студeнти jaкoм 
синдикaлнoм aкциjoм. Дo 2016. гoдинe плaнирa 
сe знaтнo смaњeњe уписних квoтa нa финским 
унивeрзитeтимa збoг рaстућe нeмoгућнoсти 
стручњaкa дa прoнaђу пoсao у oквиру бoлoњскoг 
прoцeсa, кojи je нa снaзи и у oвoj држaви.

Лука КОКОВИЋ
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ДРУШТВО

Повећање броја 

Ниске температуре довеле до 
пребукираности Прихватилишта за 
одрасла и стара лица.

У последњих неколико година бележи се 
повећање броја људи без крова над главом, 

а као разлози наводе се светска економска криза 
и њене последице. Број бескућника у Србији 
порастао је за неколико хиљада, а највећи 
број њих насељено је на улицама Београда. 
Број бескућника у целој Србији данас износи 
30 000 људи без икаквог пребивалишта, и 
800 000 људи из нехигијенских насеља, мада 
волонтери који раде у центрима за социјални 
рад на основу незваничних истраживања 
која су спровелии сумњају да је тај број већи. 

Најкритичнији месеци јесу управо ови 
зимски, јер у прихватилиштима и центрима 
за социјални рад и помоћ не постоје 
услови да се збрине више од 200 људи.

„Последњих дана бескућници који стижу 

у наш центар спавају у ходницина, али то 
је уобичајени призор током хладних зима“, 
објашњава Првослав Николић директор 
Установе прихватилишта за одрасла и 
стара лица у Београду, а преноси Политика.

Храна, лекови, ћебад, топла одећа и обућа 

представљају основ за побољшање услова 
живота бескућника, мада власти у Србији 
нису у стању да обезбеде ни ове најосновније 
потрепштине. Прихватилишта и склоништа 
због тога свој рад морају да повере и 
геронтолошким центрима, а очекује се да 
ће до почетка следеће зиме бити завршена 
реконструкција Прихватилишта у Београду. 

Иако је типичан профил бескућника самац, 
између 55 и 65 година, завршене основне 
школе, без деце и пријатеља, место на улици 
нашли су и високообразовани грађани са 
факултетским дипломама, којима су алкохол 
и коцка разорили домове. Често се дешава 
да читаве породице заврше на улици, а није 

бескућника у Србији
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ретка ни појава сезонског просјачења када 
се ови невидљиви људи премештају из 
села у град да ту потраже своју срећу.

Један од начина на који се прихватилишта 
финансирају јесу донације, мада су и оне 
ретке. Посете имућних људи углавном 
се своде на руковање, разговор и 
изјаве за телевизију ради промовисања 
друштвене одговорности. Ипак, њихове 
донације су, поред средстава која су 
предвиђена буџетом града, једини извор 
прихода за опстанак људи, који су принуђени 
да ту потраже спас од ниских температура.

Како температуре падају, „заборављених“ је све 
више. Тренутно у београдском Прихватилишту 
према незваничним подацима борави 136 особа, 
а капацитет установе износи 104 лежаја. Мали 
простор и скромне оброке становиници ове 
установе надокнађују ведрим духом и добрим 
расположењем, као и причама о прошлости и 
неким бољим временима. Ведар дух, солидарност 
и љубав не могу се купити новцем. Нада коју 
доноси Нова година сигурно умире последња.

Милена РАШИЋ

Сви 
за једног, 

Живимо у времену у 
ком већина брине 

о сопственим интересима 
занемарујући притом 
основне људске вредности. 
Очекујемо да нам чудо 
падне са неба. Али да би 
се „чудо“ десило морамо 
улагати у себе и околину, 
јер од ње зависимо. 

Донација органа представља један од подухва-
та у оквиру којег можемо да искажемо своје 
врлине. У вези са тим, мишљења су подељена. 
Док за једне овај чин представља племенитост, 
за друге је то апсурд, а има и неопредељених. 
Разлог томе лежи у чињеници да у Србији 
постоји низак ниво свести и информисаности 
о завештању органа с једне стране, као и 
приче о аферама у здравству, трговини 
органима и страху од донације, са друге стране. 

ДРУШТВО

један за све

Чинећи добро другима 
заправо чинимо добро 
себи, јер је много већа 
шанса да нам орган 
затреба него да будемо 
донори. Протеклих 
година број оних који 

поседују донорску картицу се повећао, па тако 
данас у Србији има око 70 000 таквих грађана. 
Међу њима су и многе познате личности: Бранка 
Катић, Бата Живојиновић, Мима Караџић, 
Драган Бјелогрлић, Томица Милосављевић, 
Владе Дивац, Борис Тадић, стотине лекара и 
студената Медицинског факултета и остали. 
Међутим, то је и даље недовољно, јер на 
трансплатацију чека више од 20 000 пацијената 
широм наше земље, а њих тридесетак из истог 
разлога умре на месечном нивоу. Иако се све 
чешће организују разне медијске едукације и 
пројекти о теми донирања, органа нема довољно. 
Један од таквих пројеката је и „Продужи живот“, 
који је покренуло Министарство здравља. Све то 
у циљу да се број донора повећа, а дужина чекања 
на трансплатацију смањи, као и у циљу подизања 
нивоа свести о значају донирања и разбијања 
предрасуда о истом. Пројекат су подржали РТС, 
дневни лист „Политика“, новинска агенција 
„Бета“ и многи други. На тај начин расте нада 
да ће они, којима је трансплатација потребна, 
победити у борби за живот. Апропо таквих 
националних кампања, Србија обележава и 
12. октобар, Европски дан донације органа. У 
складу са тим, нашој земљи се пружа могућност 
да Европи покаже своју хуманост и толеранцију. 
Уједно је и подсетник да свако од нас може бити 
потенцијални прималац органа, па је неминовно 
размишљати о њиховом завештању. Зато је за 
потенцијалне примаоце и доноре битан став 
религије према трансплатацији. Хришћанска 
религија и многе друге сматрају да је донација 
племенита, хуманитарна и етична, под 
условом да се не користи у пропагандне сврхе. 

Док у Америци добровољни давалац добија 
око 1000 евра месечно, код нас то није случај. 
Међутим, не треба новац да буде мотив да 
се определимо за овај чин човекољубља, 

премда он данас има главну улогу на 
друштвеној позорници, већ то треба да 
буде наш лични морал и осећање поноса. 

За поседовање донорске картице довољан је 
осећај солидарности и друштвене одговорности. 
Тиме што постајемо донори шансе за сопствени 
живот расту. Али човеку је својствено да се 



14

Годишњица Колубарске битке
Испред Спомен цркве Светог Димитрија у 

Лазаревцу одржана је комеморација у знак 
сећања на страдале жртве у Колубарској бици. 
У крипти поменуте цркве почива око 40000 
страдалих српских и аустроугарских војника. 

Одавањем почасти обележено је 98 година 
од Колубарске битке, а венце су положили 
највиши државни званичници, међу којима је 
био и премијер Ивица Дачић, представници 
општине Лазаревац, амбасада Аустрије, 
Мађарске, Словачке и Чешке у Србији, 
бројни представници општина, невладиних 
организација опредељених за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије. 

„Дужност грађана Србије јесте да негују 
сећање на жртве, али и да истрају у изградњи 
друштва заснованог на вредностима и 
идеалима хуманизма и ненасиља“, изјавио 
је председник Владе Србије Ивица Дачић.

Да подсетим, Колубарска битка представља 

најважнију битку између српске и аустроугарске 
војске у Првом светском рату. Она је вођена 
у новембру и децембру 1914. године на 
фронту дужине преко 200 км. Завршена је 
успешном противофанзивом, коју су извеле 
снаге Прве армије под командом генерала 
Живојина Мишића. Српска војска је поразила 
бројнију и боље опремљену аустроугарску 
војску у тренуцима када је цео свет очекивао 
капитулацију Краљевине Србије. Ова битка 
је у историја остала као јединствен пример 
да је могуће реорганизовати војску, којој 
је предвиђен слом, кренути у контранапад 
и нанети одлучујући пораз противнику.

Херојство наших предака би требало да нам 
послужи као пример и да нас подсећа да се 
вреди борити за наизглед изгубљене битке. 
Упорност и жеља нас доводе до циља само би 
требало да будемо истрајни у свему што радимо.

Милица БРКОВИЋ

Алкесандра МИЛЕТИЋ

боји сваког новог корака. Зато се и налазимо 
у оваквој ситуацији. Остаје нада да ћемо ми 
млади променити имиџ своје земље и, што је 
најважније, променити себе и свој поглед на 
свет изласком из комфорне зоне, ширењем 

видика и вером у боље сутра. Највећи проценат 
тога како ћемо живети зависи од нас самих. 

ДРУШТВО



15

КУЛТУРАГодишњица постојања 
“Квазимодовог дома”

У Францукој се 12. децембра обележава  
850 година од постојања катедрале Нотр 

Дам. Прослава јубилија трајаће до 24. новембра 
2013. године. Обележавање годишњице пратиће 
низ манифестација, концерата и изложби 
инспирисаних  овим велелепним готичким 
здањем.

Након 180 година од почетка изградње 1163. 
(за време папе Александра III), заврешена је 
катедрала у Паризу данас позната по имену Нотр 
Дам. Грађевина посвећена Богородици Марији 
лежи на реци Сени у источном делу Париза, 
насупрот далеко чувенијем симболу овог града, 
Ајфеловом торњу.

Нотр Дам нас асоцира на дом звонара 
Богородичине цркве – Квазимода и места у 
ком се одвија радња романа Виктора Игоа 
Богородичина црква у Паризу. Захваљујући 
роману, књижевник је ову готску религијску 
грађевину спасао од рушења и дао подстицај 
на њену обнову, сходно томе ове године се 
обележава и 150 година  од њеног другог 
„рођења“.  

Ова велелепна катедрала била је инспирација 
уметника попут Клода Монеа, о чему сведоче 

слике на којима се види управо ово здање као 
главни мотив.

Најтрајнији симбол Париза, Нотр Дам 
доминира својом величином на тргу Паравис 
на Градском острву у престоници Француске. 
Фасцинантна фасада, изглед који мами погледе, 
звук црквених звона, величанствени витражи, 
мелодија оргуља са 7 800 цеви, само су неки 
од разлога што ова готска катедрала годишње 
привуче милионе очараних посетилаца. До 
врха торња у којем се налази главно звоно и  
који пружа изврстан панорамски видик на град 
светлости воде 387 степеника. 

Катедрала се може похвалити импозантним 
размерама, дуга је 130м, широка 48м, а висина 
свода досеже до 36 метара. У склопу ове 
сакралне грађевине данас се налази музеј у 
којем је смештена историја Катедрале. Код трга 
Паравис,  испред Нотр Дама, налази се подземна 
одаја у којој је ситуиран Археолошки музеј самог 
здања.

У  њој је крунисано 25 француских краљева 
чије се статуе налазе у западном делу цркве. 
Наполеон Бонапарта крунисан је за цара 2. 
децембра 1804. године унутар овог религијског 
места које је било посебно украшено тим 
поводом, по налогу самог Бонапарте. 

„Она је знак непролазне уметности, док 
је пролазно све што је земаљско и људско!“ 
написао је Виктор Иго за Катедралу посвећену 
Богородици Марији и тиме ју је овековечио као 
примерак свевремене и бесмртне уметности која 
плени својим изгледом и вековима представља 
предмет интересевања и инспирације, како 
Французима тако и туристима који долазе из 
читавог света.

Ана ИЛИЧКОВИЋ
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Музика у БеоградуКУЛТУРА

Дом омладине Београда
 Алтернативни рок бенд Block out, одржаће 

традиционални предновогодишњи концерт  28. 
децембра у Великој сали ДОБ-а. 

Групу су формирали, деведесетих  година 20. 
века, певач Милутин Јованчич – Мита, басиста 
Трле, гитаристе Данило и Лаки и бубњар 
Деки. Поставка бенда се убрзо мења, групи се 
прикључује гитариста Никола Врањковић, а 
касније и бубњар Миљко Радоњић. 

Бенд је до сада издао четири студијска албума, 
од којих је трећи под називом “Сан који срећан 
сањаш сам”, издат 1998. године, проглашен за 
албум године.

Поред алтернативног рока, група свира и 
готик рок и дум метал. 

Eyesburn, српски реге – хард – кор бенд, 
наступаће у Сали Американа 29. децембра. 

Група је формирана 1994. године у Београду 
и у почетку је свирала по градским клубовима. 
Широј публици постаје позната након снимања 
саундтрека за филм Муње, након чега је уследило 
низ концерата у земљама у региону. 

2001. и 2002. су свирали и на фестивалу Еxit. 
Група се растала 2007. али се четири године 
касније опет окупила. До сада су издали седам 
албума, од којих је Fool control најпопуларнији.

На предстојећем концерту је предвиђен 
пресек досадашњег рада, као и отварање нове 
етапе у раду.

2CELLOS у Београду
Јединствени дуо познатији као 2CELLOS, наступаће у Сава центру 

28. децембра.  Лука Шулић и Стејпан Хаусер су млади виолончелисти 
који чине овај дуо, формиран 2011. године. Упознали су се на Музичкој 
академији у Загребу коју су заједно похађали. 

Дуго су свирали класичну музику, након чега су одлучили да обраде 
песму Smooth criminal. Њихова обрада постаје убрзо 
велики хит, што их наводи да наставе са обрадом 
поп и рок песама, стварајући нешто сасвим ново што 
раније нису могли свирајући само класичну музику. 
Први албум снимили су 2011. године, на коме се, 
између осталог, налазе и обраде песама познатих 
група као што су U2, Guns N’Roses, Nirvana итд.

Убрзо након тога наступали су и на турнеји Еltona 
John-a, а појављивали су се и у многим шоу емисијама. 

Лука и Стјепан су освајали велики број награда 
и свирали су у многим познатим дворанама попут 
лондонске дворане Wigmore Hall, бечког Musikvereinе 
–а, али и у  многим другим  ван граница Европе. Након бројних наступа широм света, одлучили су 
да гостују и у Београду. У припреми је и нови албум, на коме ће се наћи и обрада песме Highway 2 hell 
коју су радили са Стивом Вајом.

Дејана ВУКАДИНОВИЋ
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Филмски празници КУЛТУРА

Празнични дани су време у којем нас 
обично све телевизијске станице засипају 

бројним филмским остварењима. То су углавном 
блокбастери, и они класични „божићни” 
филмови. Празици никако не могу да прођу 
без филмова попут Сам у кући и претече свих 
авантуриста Индијане Џонса. Међутим, зашто не 
бисмо то своје слободно време зимског распуста 
искористили да потражимо неке другачије 
филмове, чија радња можда не одиграва баш на 
Божић, али у себи имају бар делић осећања и 
расположења које доносе празници.

 Сматра се да су празнични дани и време 
када би требало највише пажње и љубави да 
поклањамо својим најближима. Наравно да 
се то ваља преко целе године, али за празнике 

се највише инсистира на томе. Отуда ево две 
топле приче о истинској љубави. Фреквенција 
(Frequency) и Хачико: прича о псу (Hachico: 
А dog tale). Фреквенција је необична научно 
фантастична драма о породици која се бори 
за свој опстанак и нераскидивој вези, која их 
повезује, а која превазилази чак и границе 
времена. Слична, чудесна нит повезује човека 
и пса у тужној и дирљивој причи о љубави и 
верности у филму Хачико.

 Познато је и да пола света проводи 1.јануар 
слушајући пренос концерта Бечке филхармоније 
,али само ретки имају ту привилегију да заиста 
присуствују том догађају у Бечу. Но,  и ми 
„обични смртници“ можемо да осетимо чаролију 
тог раскошног града и то у доба његовог највећег 
успона, путем филмова као што су Амадеус и 
Илузиониста (�e Illusionist) . Амадеус је сјајан 

филм Милоша Формана о Моцарту, једном  од 
највећих уметника историје, чији је живот 
приказан из угла савременика који му се највише 
дивио, а истовремено га и највише мрзео. Овај 
филм савршено дочарава ту епоху и сам град, а 
то успешно чини и Илузиониста, са Едвардом 
Нортоном у улози изузетног мађионичара 
Ајзенхајма. Овај филм ће вам засигурно унети 
мало магије у зимске дане.

 Пошто су за празничне прославе увек сви јако 
еуфорични и  труде се да буду елегантни,у такво 
расположење се одлично уклапају ванвременски 
класици Доручак код Тифанија (Breakfast at 
Ti¡any’s) и Певање на киши (Singing in the 
rain). Одри Хепберн је Доручак код Тифанија 
начинио вечном иконом стила, док разиграно 

расположење Певања на киши, као и одлична 
пратећа музика, овај филм чине савршеним 
празничним филмом.

 И наравно, уз атмосферу снежних зимских 
вечери савршено се уклапају остварења 
генијалца Тима Бартона и његови аутентични, 
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откачени, гротескни али и нежни фимови попут 
Едварда Мазакоруког (Edward Scissorhands) 
и Ноћне море пре Божића (Nightmare before 
Christmas).

Које год од ових остварења одабрали, сигурно 
се нећете покајати. Уживајте!

Божица ЛУКОВИЋ

Новогодишња турнеја

Не постоји ниједан спорт на свету који 
више пркоси сили гравитације. Такође, 

не постоји ниједан спорт који ће вас више пута 
натерати да током преноса наглас изговорите 
„Како им ово успева?“. Ниједан боље не најављује 
и не подиже новогодишње расположење као 
што то чине ски скокови.

Један од највећих светских спортских догађаја 
резервисан је за сам крај године, у време када 
се првенства у већини спортова завршавају 
и спортисти иду на заслужен одмор. Тада је 
на реду драгуљ зимских спортова „ Турнеја 
четири скакаонице“. Такмичење почиње у 
Немачкој, где су на програму две скакаонице, а 
караван се након тога сели у Аустрију  где пада 
одлука о шампиону. Иако траје осам дана, ово 
је једно од најзахтевнијих спортских догађаја, 
али је управо због тога и своје атрактивности 
поткрепљено, не само уласком у историју, 
већ и наградом од чак 800.000 евра у случају 
победе на све четири скакаонице. Једини човек 
коме је то пошло за „скијом“ био је легендарни 
Немац, Свен Ханавалд у сезони 2001/2002. 
Ово такмичење се редовно одржава од 1952. 
године. Традиционално се креће 30. децембра 

из Оберсдорфа, а наставља  1. јануара у Гармиш-
Партенкирхену. Након тога, 4. јануара домаћин 
је аустријски Инзбрук, а такмичење се завршава 
6. јануара скакаоницом у Бишофсхофену.

Ове године ће се одржати 61. турнеја за 
редом. После седам такмичења у Светском 
купу ове године, издвојила су се четири имена 
која претендују за освајање турнеје. Највећи 
фаворит међу њима је прошлогодишњи освајач 
Новогодишње турнеје Грегор Шлирензауер, 
момак коме фале још две победе да на вечној 
листи достигне легендарног Матија Никенена. 
Тренутно их има четрдест три. У кругу фаворита 
су још и Грегоров колега из репрезентације Енди 
Кефлер, који је такође освајао турнеју,одлични  
Немац ове сезоне, Северин Фроинд,  и 
Норвежанин Андерс Бардал који је константан 
од почетка сезоне. 

Прилику да видите и осетите атмосферу 
са узаврелих скакаоница, „Шатенберг“, 
„Олимпијска“, „Бергизел“ и „Пол Аузерлајтнер“ 
имаћете на каналима Еуроспорта . Зато, 
утоплите се, узмите шољу чаја, и уживајте у 
зимским чаролијама које ће нам и ове године 
приредити летећи мајстори на скијама.

Страхиња КЛИСАРИЋ
Огњен ПОПОВИЋ
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