ДЕКЛАРАЦИЈА
СРБА И ЊИХОВИХ ПОТОМАКА
ПРОГНАНИХ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ОД 6.АПРИЛА 1941. ДО
ДАНАС

ШТА ДА РАДИМО!!!
Драга браћо и сестре,
Срби и Српкиње са Косова и Метохије,
6.априла ће се напунити 69 година како нас стално протерују са наших вековних
огњишта са Косова и Метохије. Прогон су започели немачки нацисти, италијански и
албански фашисти, наставили комунисти, а довршили НАТО окупатори у лето
1999.године.
Већ је једанаеста година од најмасовнијег прогона,етничког чишћења у лето
1999.године, а помоћ ниоткуда. Наша надања у брзи повратак била су узалудна.
Проглашењем ,,Независног Косова`` НАТО остварује идеју Велике Албаније којој
би се припојили етнички чисти Косово и Метохија.
Свако од нас је у мањој или већој мери преживео личну, породичну или колективну
трагедију, и свако од нас се у мањој или већој мери налази у много горем положају него
што је био.
,, Међународна заједница`` односно НАТО декларативно је за повратак а у суштини га
спречава. Окупациона и привремена власт нам никад неће дозволити повратак а камоли
помоћи. СРБИЈА ИНЕРТНА, ШТА ОНДА ДА РАДИМО!!!
НАТО окупација је изазвала садашње тешко стање нашег националног ентитета на
Косову и Метохији за који сматрамо да је најугроженији у Европи.
Приморани, нерешавањем таквог стања, у задње три године у једном ширем кругу
виђенијих људи трудимо се да пронађемо и понудимо решења које би помогла
променама на боље.
НАТО окупација је омогућила терористичкој ОВК да располути наш ентитет
комбиновањем разних мера и терористичких активности и успела је да протера више од
половине Срба и других националности,изузев албанске,са Косова и Метохије,тачније

223.409 људи,жена и деце, па је стање:
1. Изузетно тешко са изузетно великим бројем људи који су погођени таквим стањем
и чија су основна људска и национална права угрожена до највеће могуће мере.
2. Врло је тешко одлучити се ком делу нашег ентитета је теже да ли онима који су
опстали на Косову и Метохији и живе у условима окупације,са свим оним сто
окупација доноси. Или нама који смо прогнани,остали без свог родног краја,
родбине, пријатеља, завичаја, имовине, радног места, личних примања и тд.
3. За тешко стање и једних и других највећу одговорност сноси неспособна српска
власт која у заиста тешким условима не чини довољно. Односно не предузима
праве мере у нашој заштити и не користи све могућности у остварењу наших
националних и основних људских права.

4. За опстале, најодговорнија је окупациона власт а уз њу и неспособност наше
српске власти и понашање парламентарних странака.
5. Садашње активности наше власти, наших удружења,хуманитарних организација и
других нису довољни да би се овакво тешко стање превазишло и битно изменило.
6. Гледајући кроз нашу недавну прошлост а нарочито од 1945.године до данас
закључили смо да је за тежак положај српског ентитета на Косову и Метохији у
највећој мери основни кривац била централна београдска власт а да је коначни
ударац нашем ентитету задало партијашење и странчарење које је у борби за
гласове Срба створило нездраве односе и разбило јединство нашег народа.
7. За сав период од другог светског рата до данас највећи проблем наш ентитет је
имао у раскораку између декларативног и стварног односно углавном никад
декларативно није заживело а и ако је заживело није у пуној мери.
8. Зато ће стварање овог покрета присилити све битне факторе да доследно
извршавају прокламовано. А натереаћемо их, користећи своја права угрожених, да
коначно,након деценију окупације, почну да врше дужности из своје одговорности.
Зато смо у својим размишљањима шта урадити да би смо окупациону власт
натерали да извршава своје одговорности према свима који су опстали. И да бисмо
српску власт натерали да више, организованије и на бољи начин чини и предузима
мере ради остварења оног што прокламује. Закључили смо да без организовања
нашег ентитета и то у две групације, опстанак и повратак, неће моћи да се очекује
остварење наших виталних циљева а да не говоримо о решавању дневних потреба и
једних и других.
Задатак нас прогнаних је да формирамо ПОВРАТАК,што данас и чинимо, односно да
организујемо све прогнане са Косова и Метохје од 6.априла 1941.до данас као и њихове
потомке у јединствену организацију чији ће основни задатак бити стварање услова за
повратак на вековна огњишта свих који то желе. А највећи број је баш таквих.
Истовремено наша браћа на Косову и Метохији формираће ОПСТАНАК .
Формирањем опстанка и повратка створићемо предуслове за стварање јединствене
организације за остварење наших заједничких циљева.
Поставља се питање због чега се мора формирати посебно опстанак а посебно
повратак а то је из разлога што и једни и други осим заједничких имају и појединачне
специфичне проблеме. И што их боље познају и разумеју а то ће им омогућити да дају
боље предлоге и решења за које ћемо се заједнички борити.
Удруживањем опстанка и повратка У ПОКРЕТ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ
представљаћемо једну аутохтону озбиљну снагу коју ће морати сви да респектују и да
уважавају наше ставове, захтеве, предлоге и тд. А све то ћемо радити да бисмо постигли:
•

Јасно стављање до знања унутрашњој и међународној јавности да се
никад и ни под каквим условима нећемо одрећи државне целовитости
односно Косова и Метохије.
2.

•

Остваривање стандарда по повељи уједињених нација а нарочито права на
живот, право на имовину, право на рад, право на слободу кретања,право на
политичко организовање и деловање а

пре свега право на
повратак прогнаних на своја огњишта уз
обавезан услов одрживог опстанка.
•

•

•

•

•
•

Функционално и условима прилагођено деловање легитимних органа
државе Србије на Косову и Метохији
Политички притисак на државне органе Србије и носиоце највиших функција
да почну да заиста раде на најбољи начин оно за шта се декларативно
изјашњавају.
Захтеваћемо од парламентарних странака да коначно схвате да њихово
странчарење у том ентитету у суштини значи разбијање јединства ентитета.
И да би показали да су заиста озбиљно заинтересовани за очување
територијалног интегритета донесу одлуку о мораторијуму на своје
деловање међу опсталима.
Није нам намера да кажемо све шта треба урадити већ да овим
подстакнемо размишљање свих прогнаних а и целокупне јавности.,о стању
и могућем решењу.
Декларација је једногласно усвојена од стране оснивача.
Ова декларација је обавезујућа за осниваче и за све оне који буду
приступили савезу за повратак Срба и њихових потомака прогнаних са
Косова и Метохије од 6.априла 1941.до данас под називом ПОВРАТАК

НА КУЋНИ ПРАГ скраћени назив ПОВРАТАК.
•

Задужује се председник савеза да декларацију учини доступном свим
заинтересованима односно јавности.

У Нишу дан по празнику

ПОВРАТАК,

Света три Јарарха 2010.г

Jeлена Ристевска с.р.
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