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Ако је неко мислио да почињемо да живимо у нешто нормалнијој држави него раније –
љуто се вара. Изгледа да нас наше све веће интеграције у ЕУ, донације, шлихтања,
веселе вести којима нас обасипа режимска и као нережимска штампа воде у толико
невероватно ненормално друштво које ни најмаштовитији писци научне фантастике нису
могли да смисле.
Ово је случај за који сте вероватно чули, а ради се о оптуженој шесторци
Анархосиндикалистичке иницијативе (младих људи, углавном студената, од 19 до 28
година) првобитно оптужене за бацање молотовљевог коктела на Амбасаду Републике
Грчке и за које је после истраге одлучено да им се суди за међународни тероризам! То је
управо вест коју сам добио од једног њиховог члана. Проверио сам и код адвоката. Вест
је невероватна али истинита.

- Треба одмах напоменути још неколико битних детаља. Одговорност за овај инцидент
преузела је нека фантомска организација Црни Илија а не АСИ и то наводно да би
пустили неког грчког анархисту из затвора који је истог дана и пуштен. Пошто нико не
зна за тог Црног Илију, постоји основана сумња да га је измислила полиција.

- Штета нанета амбасади тим молотовљевим коктелом, по процени полиције, износи 18
евра. Значи, мало је загребан зид фасаде.

- Запрећена казна за међународни тероризам је између 5 и 20 година затвора (срећа па
смо укинули смртну казну).

- Одлука да се анархосиндикалистима суди за међународни тероризам донета је пре два
дана, а нико о томе, па чак ни њихови адвокати, нису обавестили јавност. О овој
невероватној одлуци суда који хоће да се прикаже као објективан и независтан, ниједан
медиј није објавио ни ретка.
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- Да подсетимо, последњих бурних 20 година, многе су амбасаде страдале у Београду.
Да не говоримо о деведесетима кад су скоро све амбасаде и страни културни центри
били не само похарани него и готово потпуно руинирани, него само да се сетимо да је
21. фебруара 2008. због спаљивања просторија Амбасаде САД само један починилац
окривљен и то због дела против опште сигурности, упркос томе што је тад штета била
неупоредиво већа, него и чињеници да је том приликом у пожару један младић изгорео!
Избеглица с Косова... Значи, спаљивати америчку амбасаду је мање-више оправдано, а
бацати пивске флаше на Грчку је већ дело које се карактерише као међународни
тероризам. Да се разумемо, не ради се овде само о двоструким стандардима, него се
очито ради и о моменту извршења дела. Грчка амбасада је очито "страдала" у мало
погрешном тренутку за осумњичене. А да постоје времена кад смеју и кад не смеју да се
нападају амбасаде, није ми познато да постоји у нашем кривичном закону.

- Напокон, више је него јасна намера државе да овај гест (а мотивисан је политички)
стави у исти кош са десним екстремизмом, који је углавном мотивисан личним и
шовинистичким разлозима. Јавност се припрема да свима постане нормално да људи
исказујући своје политичко мишљење добијају затворске казне од по 20 година. Да ли
вас то на нешто подсећа? Мене мање на Голи оток, а више на Стаљинове и Хитлерове
чистке.

- Да поменемо још да је врло мало јавних личности и организација реаговало на овај
невероватан потез државе, а међу њима, то се ваљда подразумева, нипошто нису увек
будне невладине организације Соње Бисерко, Наташе Кандић, Биљане Ковачевић-Вучо
и осталих суперхероина. Знамо и зашто – зато што нису у тим нападима страдали
Албанци, није страдао нико, само је мало оштећена фасада грчке амбасаде. Из њиховог
угла, вероватно би се сматрало неморалним и политички некоректним осудити овакав
потез државе, јер ипак се ради о штети нанетој једној сувереној страној држави, а
починиоци су углавном Срби, па је више него логично да добију најстроже затворске
казне.

- За крај, цитат из саопштења Центра за развој цивилног друштва, једне од ретких
правих невладиних организација (ове остале углавном раде за владе страних држава).
Ово саопштење упућено је председнику Тадићу пре више од две недеље, на шта он
(треба ли уопште спомињати?) ни на који начин није реаговао:

"(...) Чак и ако су учинили кажњиве радње за које су осумњичени и због којег им је
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одређена истрага, што уопште није доказано, они су довољно кажњени досадашњим
боравком у истражном затвору, с обзиром на тежину и реалне последице онога што су
стварно можда учинили".

- Да ли сад сви треба да ћутимо и правимо се блесави, а све то ради евентуалног уласка
у ЕУ или због још увек непотврђеног укидања виза? Ако мене питате, ово је ствар због
које актуелни премијер мора сместа да поднесе оставку.
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