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"Караџић оштро критиковао ДСС". Тако је гласио наслов вести на сајту Б92. Могли сте
помислити да је Радован Караџић, из неког разлога, напао ДСС током процеса у Хагу.
Да је  телевизија Б92 добронамерна и професионална  у поменутом наслову би стајало
барем: "Марко Караџић оштро критиковао ДСС", али није тако било. Тек када сте
отворили ту вест, могли сте да видите да је "Државни секретар Министарства за људска
права Марко Караџић оштро критиковао дискриминишуће оцене о мањинама у Војводини
које су изнете на веб-сајту ДСС-а". Овде цитирамо наслов са сајта телевизије Б92 – али
тамо нема знакова навода тако да се може схватити да је чињеница да постоје
дискриминишући наводи на сајту ДСС-а а да то критикује државни секретар. Истина је
да на сајту ДСС нема никаквих дискриминишућих навода. Сам Б92 користи неадекватан
израз "критиковао" као замену за адекватан израз "безразложно напао". Но, то се од
Б92 и очекује. Ово помињем јер се ради о доста софистицираној медијској манипулацији.
Марко Караџић је свој безразложни напад изрекао у емисији "Стање нације" управо на
Б92.

  

Шта је то државни секретар, познат по горљивом залагању за геј параду, изрекао? "И
онда видите како они објашњавају због чега су против Статута. После овога ви немате
са њима шта да разговарате јер видите како они замишљају Србију, јер видите да је
ДСС себе сврстала у ред неонацистичких организација 
јер каже да: "такав статус добијају све националне мањине које живе на територији АП
Војводине. Тиме се националне мањине не само доводе у исту раван са српским
народом, већ се ствара и правни основ за њихову конститутивност у АП Војводини". Ако
ови из ДСС-а и они који се боре за Србију мисле да моја пријатељица Моника Фекете,
да моји пријатељи који су Русини нису у истој равни, да је моја бака, које је Румунка, са
мном, који себе сматрам Србином – 
онда могу поуздано да кажем да је ово нешто што у савременом друштву може да
се схвати као неонацизам
".

  

Шта је проблем у изјавама државног секретара?

  

Прво, Марко Караџић је државни секретар Министарства за људска права. Дакле, један
је од највиших државних функционера при Влади Републике Србије. Он очигледно јавно
износи свој лични став представљајући га као став Министарства јер гостује на
телевизији као државни секретар. Осим што износи свој лични став, он очигледно
износи став странке чији је функционер, Лиге социјалдемократа Војводине а све
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представља као став Министарства и Владе. То се зове злоупотреба службеног
положаја. Проблем је и то што је Марко Караџић државни секретар у Министарству за
ЉУДСКА ПРАВА! Он очигледно заборавља да су и припадници ДСС људи и да и људи
из ДСС имају људска права. Главни проблем је то што државни секретар најгрубље
вређа и клевеће Демократску странку Србије, као и њене чланове, симпатизере и
бираче, дакле, вређа грађане Србије. То што износи тако очигледне неистине,  не
умањује његову одговорност. Из самог цитата који он наводи је сасвим јасно да ту нема
ничега спорног, дискриминишућег или неонацистичког.

  

Проблем је у томе што један од највиших функционера при Влади, у име Министарства и
Владе, проглашава једну парламентарну странку, за неонацистичку.

  

Демократска странка Србије себе сврстава у корпус странака десног центра. Сви
објективни аналитичари је такође сврставају у десни центар и ником нормалном не пада
на памет да је сврста у екстремну десницу или у неонацистичке странке. ДСС је
припадница "European peoples party’s"- "EPP", владајуће групације у Европском
парламенту, која окупља умерено десне, народне и конзервативне странке. Прошле
недеље медији су (једва) известили да је делегација ДСС-а била на Конгресу ЕПП у
Бону, 9. и 10. децембра. Сасвим је јасно да нико добронамеран не може сврстати ДСС у
ред неонацистичких странака. Додуше, разумљиво је да ће један припадник ЛСВ, као
папагај понављати речи челника своје странке и речи мрзитеља из тзв. Друге Србије.
Свакако је апсурд да високи функционер једне екстремистичке и сепаратистичке
странке који употребљава говор мржње, оптужује једну умерену и државотворну
странку да је неонацистичка. Проблем је и у томе што, готово извесно, државни
секретар Марко Караџић неће одговарати због увреда и клевета које је изрекао.
Евентуално, може одговарати тек уколико буде осуђен по тужби коју је најавила ДСС.

  

Потребно је да се Министарство и министар за људска права, изјасне о ставовима
Марка Караџића. Потребно је да се о томе изјасни и сама Влада. Није на одмет да се о
томе изјасни и председник Републике пошто се и онако меша у све и свашта, те је
приграбио положај надпредседника Владе (да се подсетимо председникових речи које
се савршено односе на Марка Караџића и сличне: "Видим непрекинуту нит између
насиља које се дешавало деведесетих, зверских злочина на простору бивше Југославије,
... политичког језика који је производио бес према тзв. издајницима и сталног трагања за
непријатељима у друштву... и да је веома важно да се идентификују групе и појединци
који су инспиратори и извршиоци насиља и идеје које инспиришу насиље у друштву... и
да је борба против насиља које води у фашизам важнија и од европских интеграција."
Ето, председниче, Марка Караџића и његовог политичког језика који производи бес и
стално трагање за непријатељима у друштву, ето идентификованог појединца и његове
групе која инспирише насиље које води у фашизам. Шта ћете предузети председниче?).
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Да ли председник државе, Влада и председник Владе, Министарство и министар
подржавају оптужбе државног секретара Марка Караџића? Да ли стоје иза тих увреда
и клевета? Отвара се и следеће питање. ДСС своју политику (како год је оценили) није
мењала дуги низ година. Политика ДСС-а је иста и данас и нпр. 2007. године, када је
ДСС била у Влади са ДС и Г17. Ако садашња Влада коју води ДС стоји иза тврдњи
државног секретара, да ли то значи да су ДС и Г17 били у коалицији са неонацистичком
странком? Нама је тај одговор познат. Нису. Али, на то питање треба они да одговоре.

  

Да се вратимо на провидне неистине Марка Караџића. Он брка права грађана
појединаца и колективна права националних мањина или колективна права
конститутивног народа у Војводини и Србији. При том је Марко Караџић магистар
правних наука! Он из контекста извлачи потпуно бенигну правничку реченицу, сасвим
истиниту.

  

Шта то цитира државни секретар? Ради се о тексту правно-политичке анализе Статута
Војводине који већ три недеље стоји на сајту ДСС, који је пре две недеље објављен у
листу "Печат" и који је ДСС штампала у свом гласилу "Порука". Ради се о анализи
Војислава Коштунице, доктора правних наука и стручњака за уставно право.

  

Ред је да истргнуту реченицу ставимо у контекст: "Предлог Статута АП Војводине
представља акт отвореног сепаратизма, који садржи велики број противуставних
одредби. Статут има за циљ да преко противуставних одредби Покрајина добије
елементе државности и да самостално одређује своју територију. Статут омогућава
процес федерализације државе и притивуставно утврђује суверенитет грађана
Војводине. Статут директно укида српски народ као уставну категорију и претвара
српски народ у националну заједницу као нову етничку категорију коју не познаје Устав
Србије. Такав статус добијају и све националне мањине које живе на територији АП
Војводине. Тиме се националне мањине не само доводе у исту раван са српским
народом, већ се ствара и правни основ за њихову конститутивност у АП Војводини
(наглашени део цитира државни секретар)
.

  

Влада Србије поред уставне обавезе да утврди изворне надлежности, преноси на АП
Војводину још и преко стотину државних надлежности, правећи на тај начин на својој
територији и од свог народа нову државу. Пошто Влада Србије, поред Уставом
загарантованих седам одсто од Републичког буџета, додатно финансира и све пренете
државне надлежности на АП Војводину, то значи да сама Влада финансира прављење
нове државе." Сасвим је јасно да у цитираном тексту нема трагова никаквог залагања за
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дискриминацију нити неонацистичких ставова. Ако некоме није јасно ту се говори о
кршењу Устава тиме што се конститутивни народ у Војводини и Србији, Срби, своде на
Уставно непостојећу категорију "националне заједнице". Државни секретар очигледно
има проблем са чланом 1. Устава: "Република Србија је држава српског народа и свих
грађана који у њој живе...". Познато је да се Лига социјалдемократа Војводине
противила доношењу новог Устава, као и да се противи донетом Уставу. Тај став дели и
њихов функционер Марко Караџић. Они сматрају да члан 1. Устава треба да гласи:
"Република Србија је држава свих грађана који у њој живе...". Они се противе потпуно
легитимној дефиницији државе, каква уосталом стоји у уставима многих држава. Ту
дефиницију државе која недвосмислено истиче национално одређење је прихватила
апсолутна већина грађана на референдуму, а пре тога апсолутна већина
парламентарних странака (изузев ЛСВ и ЛДП). Да подсетим да такву дефиницију
државе имају и устави Немачке и Француске. Државни секретар Марко Караџић се не
мора слагати са дефиницијама у Уставу, али га мора поштовати и као грађанин и као
државни функционер. То што се не слаже са дефиницијама у Уставу не значи да може
да вређа, клевеће и говори неистине. И поред тога што се Марко Караџић и његова
странка противе постојећем Уставу (Ненад Чанак каже да Устав треба мењати да би се
уподобио Статуту Војводине), треба пажљиво да прочитају Устав и да виде да постоји
нпр. члан 20. Устава насловљен: "Ограничења људских и мањинских права", и да схвате
да постојање овог члана и његовог наслова не значи да ће било каква људска и
мањинска права бити угрожена.

  

А ко је Марко Караџић, може се неко упитати?

  

Најпознатији је по жучној и ватреној подршци "Паради поноса", тј. геј паради, односно
поворци лезбејки, педера, бисексуалаца и трансексуалаца (ни једна од наведених речи
није наведена у погрдном значењу, а да подсетимо да етимологија речи "педер" потиче
од старогрчког-паидерастес-паис, генитив паидос=дечак, ерао=жудим). Државни
секретар је познат по томе да подржава тзв. ЛГБТ особе у борби за остваривање већих
права од оних која припадају осталим грађанима. Наравно, питање је због чега се тако
ватрено залаже за ЛГБТ права?

  

У званичној биографији која се налази на сајту Министарства за људска права стоји,
између осталог: "Магистрирао Међународно право људских права на Универзитету
'Нотрдам' у САД". "Ангажован у Католичкој служби за помоћ у одељењу за редукцију
сиромаштва" (шта Католичка црква мисли о подршци државног секретара паради ЛГБТ
особа?) "и у Савету за права детета Владе РС" (да ли се тамо залаже за то да се деца
уче да ЛГБТ особе имају већа права од осталих?). "Био на пракси у Међународном
кривичном суду у Хагу" (свакако). "Учествовао у изради националног плана акције за
децу" (да ли је део националног плана претварање деце у ЛГБТ особе?). "Предавач на
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предмету људских права у Индијани, САД и у седам средњих школа у Београду"
(невероватно)! "Носилац престижне Рон Браун стипендије и стипендије Фонда за
отворено друштво" (Сорос фонд – то се подразумева). "Члан је Лиге социјалдемократа
Војводине" (ЛДП ће да свисне).

  

Иако је то узалудно захтевати, државни секретар Марко Караџић треба да буде смењен
због злоупотребе положаја и јер је вређао и клеветао како ДСС тако и грађане Србије.
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