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Чињеница је да је Косово и Метохија од 10. јуна 1999. године под 

окупацијом НАТО-а и УНМИК-а.  
Чињеница је да се над српским народом спроводи духовни, 

културни и физички геноцид. 
Све што влада Србије буде чинила мора да иде у правцу 

ослобађања Косова и Метохије. Оно што је силом отето једног дана 
мораће да буде враћено. 

Важно је да Влада Србије  постави рокове за извршење својих 
задатака. Уколико Влада не извршава своје задатке и не поштује рокове 
таква влада мора да падне. 
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Држава Србија не сме никада и ни под каквим условима да 
подреди националне и државне интересе Србије лојалности Западу или 
било којој светској сили. Држава Србија мора да има иницијативу и 
визију. Влада Србије мора да поштује вољу народа 

 
1. Држава Србија мора да инсистира на повлачењу окупационих 

снага НАТО-а  са Косова и Метохије и враћању српске војске и 
полиције у јужну српску област. Држава Србија мора да води 
политику у правцу враћања суверенитета на Косову и Метохији. 

 
2. Нема отцепљења Косова и Метохије. Нема промена државних 

граница Србије са Албанијом.  
 

3. Слобода и повратак. Држава Србија мора стално и упорно да 
инсистира на слободи Срба и повратку прогнаних Срба. Мора да 
се донесе стратегије деловања и дипломатског и медијског. 

 
4. Јачати српске заједнице. Држава Србија мора да води српску 

политику која ће дати видне резултате. То значи да Влада Србије 
мора да организује да се сва предузећа у Србији, богати Срби у 
Србији и дијаспори као и сви Срби који живе изван матице Србије 
директно укључе и помогну опстанку Срба на Косову и Метохији 
као и повратку прогнаних.  

• у постојећа гета потребно је да се враћају Срби без обзира 
да ли су из тог места или неког другог на Косову и 
Метохији 

• на порушеним темељима мора да се граде нове куће 
• мора да се помогне у развоју мале привреде, да се улаже у 

виноградарство и сточарство 
• мора да се обезбеди семе како би се посејале површине које 

сада Срби обрађују. 
• мора да се обезбеди посао оним младим људима који су 

остали на Косову и Метохији као и онима који ће се 
вратити 

Србима не треба милостиња ни хуманитарна помоћ. Оно што им 
је потребно како би остали и опстали и како би се прогнани вратили је 
слобода и посао. 
5. Организовати повратак прогнаних. Завршити започети масовни 

повратак Срба који се није догодио 21. септембра 2002. године. 
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Шта је потребно данас урадити?  На десетине хиљада прогнаних 
Срба уз адекватну медицинску помоћ треба да организовано крене 
на Косово и Метохију. Влада Србије мора да затражи званично од 
Савета безбедности УН заштиту УНМИК полиције и КФОР-а. 
Срби масовно и у једном периоду морају да населе српска гета без 
обзира да ли су са тог простора или неког другог на Косову и 
Метохији. Уколико КФОР буде и даље спречавао повратак Срба 
на Косово и Метохију као и других прогнаних, нема враћања у 
централну Србију, већ ту у шаторима да остану на 
административној граници. Све ово мора да буде добро медијски 
пропраћено. Мора да буде отворена канцеларија међународног 
прес-центра ради медијске подршке.  Уколико Влада Србије не 
подржи и не организује повратак прогнаних и не изнађе начин да 
се прогнани у краћем временском интервалу почну да враћају на 
своју земљу, то ће бити јасан сигнал да је влада под директним 
утицајем одређене стране владе, или да је слаба и неспособна. 
Срби мора да руше такву владу. Свакој Влади треба дати одређене 
рокове.  

 
6. Српска земља у српским рукама.  Богати Срби мора да купују 

земљу од оних Срба који су принуђени да је због свог сиромаштва 
продају Шиптарима. Богати Срби даће свој допринос и помоћи ће 
уколико буду откупљивали и од Шиптара српску земљу.  

 
7. Децентрализација Косова и Метохије.  Српски народ на Косову 

и Метохији мора да има територијалну аутономију и локалну 
самоуправу. Тамо где су српске заједнице данас повезане или су 
самосталне целине, требало би да буду српске општине. Србима 
би припадале обрадиве површине и шуме које су биле њихово 
власништво пре 1999. године. Српске општине чиниле би српски 
регион. Српске духовне светиње као и културно-историјски 
споменици на целом простору Косова и Метохије морали би да 
буду под заштитом СПЦ, Владе Републике Србије и међународне 
заједнице. Регион би морао да има судску, законодавну и извршну 
власт. Регион би обухватао следеће области Косова и Метохије: 
северну област, централну област, Косовско-поморавску област, 
Шарпланинску област и Метохијску област. У скупштини региона 
били би представници свих српских области. На нивоу региона 
српски народ мора сам да регулише целокупни свој политички, 
културни и привредни живот. Срби мора да имају надлежност када 
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је у питању безбедност, образовање, здравство, социјална 
политика, као и спровођење приватизације. На нивоу Косова и 
Метохије требало би да буде скупштина у којој ће бити 
представници оба региона, и српског и албанске националне 
мањине.  
Албанска национална мањина у својој регији требало би да има 
своју локалну власт.  Београд мора да инсистира да буде директно 
укључен у све разговоре везане за децентрализацију Косова и 
Метохије као и за било које друго питање везано за Косово и 
Метохију. Ником не сме да се дозволи да без сагласности владе 
Србије било шта чини. Без договора са Владом Србије Срби не 
могу да улазе у било какве инситутуције на Косову и Метохији 
које су формиране од стране албанске националне мањине као и да 
улазе у било какве међународне преговоре без консултација са 
владом Србије. Мора да се формира један и јединствен заједнички 
фронт политичког деловања. 

 
8. Међународна конференција балканских држава.  Држава 

Србија мора да инсистира на међународној конференцији 
балканских држава. Проблем злоупотребе права националних 
мањина мора да буде интернационализовано питање. Циљ ове 
конференције мора да буде да се све балканске државе укључе у 
проблем решавања питања сецесије од стране албанске 
националне мањине на југу Србије, тј. Косову и Метохији. Не сме 
да се дозволи да трагедија Срба буде изолован проблем. 

 
9. Офанзивна дипломатија.  Влада Србије мора да води ангажовану 

и офанзивну дипломатију. Језик којима дипломате треба да се 
служе мора да буде јасан и конкретан. Захтеви такође, јасни и 
конкретни. Када је у питењу спољна политика Влада Србије, мора 
да оформи консултантски тим у којем ће бити угледни историчари, 
стручњаци за политичку и војну стратегију. Критерији за улазак у 
овај тим су стручност, одговорност и висока национална и 
патриотска свест. Људи који се баве спољном политиком морају да 
буду угледне личности, да имају политичку и интелектуалну 
храброст. Важно је  да се успостави чврста веза са српском 
дијаспором.  Министарство спољних послова Србије мора да буде 
свакодневно ангажовано и на пословима информисања страних 
медија и политичара у свету о догађајима у Србији у циљу 
разбијања антисрпске пропаганде и антисрпске политике. 
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10. Захтев пред СБ УН. Влада. Србије мора пред Саветом 
безбедности УН да покрене питање пљачке приватне имовине 
Срба и државне имовине Србије на Косову и Метохији. Такође, 
мора да се захтева поништење донете уредбе шефа УНМИК-а 
Штајнера да се земљиште изда под закуп Шиптарима на 99 
година. 

 
11. Закон против велеиздаје. Влада Србије мора да донесе закон 

којим ће се штитити територијална целовитост земље. Мора да се 
пооштри казнена политика против оних који заговарају 
сецесионизам, као и оних који воде антисрпску политику и 
антисрпску пропаганду у Србији. Велеиздаја мора да буде 
кажњена и то јасно мора да буде регулисано законом. Мора 
кривично да одговарају и сви они који коче примену овог закона. 

 
12. Забрана рада организацијама које подривају државу Србију 

Важно је да се подигне оптужница против оних личности и 
организација у Србији који раде на дестабилизацији државе 
Србије. Ако је реч о страним држављанима, такве личности би 
морале да буду протеране из Србије..  

 
13. Борба против тероризма. Влада Србије мора да донесе посебну 

уредбу о борби против тероризма. Треба искористити приоритете 
у спољној политици САД-а  а то је борба против тероризма и 
тираније. 

• формирати посебне антитерористичке јединице 
• док се не формирају српске општине на Косову и Метохији и док 

Срби не буду имали своју администрацију и били заштићени 
српском полицијом, сва гета морају да буду покривена 
специјалном полицијом у цивилу у служби одбране како се не би 
догодио још један 17. март 2004. године 

• сваки пунолетни Србин мора да буде наоружан у циљу 
самоодбране 

 
14. Политика јавна и тајна. Институције Србије мора да се понашају 

адекватно чињеничном стању у држави. С обзиром да је јужна 
област Србије, Косово и Метохија, под окупацијом НАТО-а и с 
обзиром да је албански тероризам под заштитом политичког и 
војног врха НАТО-а и УНМИК-а, политика владе Србије мора да 
буде и јавна и тајна. Чињеница је да Запад разним методама 
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притисака, уцена, претњи има одређене захтеве према влади 
Србије који иду против интереса и српског народа и српске 
државе. Влада Србије мора да пронађе начин како би земљу 
заштитила од штетних одлука. У случају да влада мора да донесе 
неку одлуку под притиском споља, постоје начини како да се то 
спречи: парламент мора да одбије усвајање такве штетне одлуке 
владе, и позиција и опозиција мора да буду јединствени у тој 
одлуци, побуна српских невладиних организација, разних 
студентских и омладинских покрета, синдиката. Мора да буду 
организоване демонстрације, да се покрену тужбе пред 
међународним судовима и разни други методи. Народ мора да се 
организује и да увек јавно реагује у правцу заштите националних и 
државних интереса Србије. Побуна је морални чин сваког човека. 
Најделотворније је применити неке од метода које пропагира и 
спроводи суперсила САД у борби против тероризма и ширења 
слободе. Слобода је универзално право. 

 
15. Наталитет 

Влада Србије мора да донесе програм којим ће се заштити и 
помоћи жене које рађају троје и више деце. Демографска слика на 
Косову и Метохији је драматично поремећена на штету Срба. 

 
16. Косово и Метохија покривено српским медијима 

Влада Србије мора да организује стално присуство српских 
телевизијских кућа на Косову и Метохији. 

 
17. Подела Косова и Метохије. Уколико би се ишло на поделу 

Косова и Метохије, а такав план постоји, на албански и српски 
део, онда би држава Србија морала да захтева „пресељење 
становништва“ што би био и услов државе Србије. То конкретно 
значи да би албанско становиштво из Бујановца, Прешева и 
Медвеђе било пресељено на онај део Косова и Метохије са кога би 
се повукли Срби, а Срби са тог дела Косова и Метохије да се 
настане у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи. То такође значи, да се 
на оном делу Косова и Метохије који би био под албанском 
локалном влашћу а без српског становништва, да се на том делу 
српске духовне светиње посебно заштите од стране владе 
републике Србије, Српске православне цркве и међународних 
институција. 
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KAKO ПОБЕДИТИ ГЛОБАЛИЗАМ 
 

Који су кључни задаци Владе СрбиЈе и Црне Горе 
 
Црногорска нација је попут југословенске, комунистичка 

творевина. Измишљотина је Коминтерне и Титових комуниста. 
Црногорци и Срби су један народ – српски народ. Срби и 

Црногорци говоре једним језиком – српским језиком. Данас се над 
српском Црном Гором спроводи духовни и културни геноцид. 

 
Први услов да би се уредила заједничка држава Србија и Црна 

Гора је да на власти не буду корумпирани политичари и марионете 
страних влада.  

 
Други услов је да народ Црне Горе  политички сазри и да никада 

не дозволи да ниједна власт толико дуго траје попут власти Слободана 
Милошевића и Мила Ђукановића. Народ Црне Горе је крив што данас 
живи у полицијској држави под терором апсолутистичке 
манипулантске тираније Мила Ђукановића и групе која га окружује. 
Тек кад народ у Црној Гори буде скинуо са власти ову марионетску 
власт моћи ће да и Београд и Подгорица створе једну озбиљну државу. 
Запад ипак више уважава јединствену политику озбиљног политичког 
саговорника неголи разбуцане политичке центре. Уосталом, и Србија и 
Црна Гора би требало да сами одлучују и о унутрашњој и спољној 
политици, а не да то неко други одлучује уместо њих. 

 
 

Задатак Владе Србије 

Национални програм 
 
 
Србија је држава српског народа и свих других народа који живе 

и раде у њој.  
Сви грађани Србије морају  бити  лојални држави Србији. 
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Држава Србија мора да функционише на целом свом простору. 
Ниједан део територије државе Србије не може да функционише мимо 
или изнад државе Србије. 

Свака демократска власт Србије мора да почива на Уставу, 
институцијама као и позитивним вредностима савремене Европе. 

Идеја о једној европској држави и европској нацији је пут који 
води Европу у пропаст. Будућност Европе је у јакој заједници и савезу 
европских држава. Будућност Европе не сме да буде у наметању 
глобалне демократије као виду глобалног насиља! Оно што треба да 
негујемо је српски дух господске Србије. 

 
I 
 

Влада Србије мора да дефинише шта су то државни а шта 
национални интереси. Који су то краткорочни а који дугорочни 
циљеви. Такође, мора да се донесе јасна стратегија за реализацију тих 
циљева. Наша отаџбина Србија мора да буде изнад страначких 
интереса. 

II 
Држава Србија мора да јача своје институције које ће бити 

препрека рушењу српске културе и традиције. Мора да се заштите 
институције од националног значаја. Држава Србија мора да  јача своје 
институције које ће бити препрека рушењу српске културе и традиције.  

 

III 
Реформа војске од српске војске мора да створи мању али у 

одбрамбеном смислу јачу војску. Важно је да се негује јак национални 
дух и патриотизам. Да се врати углед српској војсци. Српска војска 
мора да се васпитава у духу најбоље српске традиције. Јака војска 
значи и респективна држава. Српска војска мора да има елитни 
командни кадар. Реформа војске и полиције пре свега подразумева и 
реформу обавештајне и контраобавештајне службе. Безбедносне 
службе и војске и полиције не смеју  да служе ниједној политичкој 
странци. Рад војске и полиције  не сме да буде под контролом било које 
странке или било које службе мимо парламента.  

Не могу странци да контролишу рад српске војске и полиције. 
Сарадња са страним обавештајним службама је једно а унутрашња 
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контрола српске војске и полиције од стране странаца је сасвим нешто 
друго и нешто што српска  Влада   не би  требало да дозволи. 

 
IV 

Мора да постоји јединствен систем одбране и безбедности на 
нивоу Србије и Црне Горе ради синхронизације деловања у одбрани 
СЦГ од примарног значаја је да се све специјанлне јединице обједине 
под јединственом командом. У циљу безбедности земље сарадња свих 
тајних служби и у војсци и у полицији, мора да буде максимална. Због 
тога на  нивоу СЦГ мора, као и када је у питању одбрана земље, да 
постоји једна јединствена безбедносна служба која би објединила рад 
свих тајних служби.     

Нема говора о одбрани СЦГ уколико  владе Србије и Црне Горе, 
као и министарства СЦГ воде политику свако за себе. Сервирана прича 
о непотребној одбрани земље, отвореним границама, непостојећем 
суверенитету, јесте пропагандна прича намењена малим поробљеним 
земљама, како би биле држане у вазалном односу од стране великих 
индустријских сила. У интересу Србије је да изнутра буде стабилна  
држва. Тиме ће ојачати своје позиције у свету. 

Уколико народ СЦГ дозволи да непријатељ разбије државу СЦГ, 
овај предложени систем одбране и безбедности односио би се само на 
самосталну државу Србију.  

V 
Веома је важно да се оснује Министарство за ратне ветеране и 

неговање српске војне традиције, како се не би заборавили гробови 
српских јунака. 

VI 
Не форсирати улазак у НАТО – не конфронтирати се са Москвом. 

Јачати српске институције у српској држави. Српски политичари мора 
да воде унутрашњу и спољну српску политику. Једино уређенс српска 
држава биће спремна да постане пуноправни члан међународних и 
политичких институција. Све друго води нестајању Србије и уништењу 
српског народа.  

VII 
 
Тражити савезника. Определити се за оног савезника који може 

да заштити минимум националних и државних интереса. Мудра 
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политика је она која има за циљ очување простора, територије и живот 
народа. Србији су потребни живи Србији, а не мртви Срби. Сва 
политика земље мора да иде у правцу очувања територије и повећања 
наталитета. Војна и политичка стратегија мора да иде у правцу одбране 
територије и заштите народа. Мудра, добронамерна политика води се 
пре свега, памећу и мудршћу. Када се све што је могуће у политици 
исцрпи и тек онда када се обезбеди савезник, подигне се мач који се не 
спушта до коначне победе а не по систему крени-стани. 

 

VIII 
Да би држава Србија била демократска, јака и слободна држава и 

уважена и суверена, мора да има самостално судство, тужилаштво, 
полицију. Због изражене корупције у судству и полицији мора да се 
пооштри кривични закон против корупције као и мешања политичара и 
странака у рад тужилаштва правосуђа и полиције. 

IX 
 Држава Србија мора да води бригу о српском народу који живи 

изван територије матице Србије. Само око Скадра у Албанији данас 
живи преко 30.000 Срба о којима држава Србија не брине. Влада 
Србије мора да води активну политику заштите Срба у Хрватској као и 
да подржи борбу прогнаних Срба Републике Српске крајине за 
остварење њихових основних људских права као и успостављање пуне 
аутономије на простору РСК. Глас Србије не сме ни под каквим 
уценама и претњама одмаже Републици Српској. Свако придруживање 
државе Србије политичком нестајању РС чин је велеиздаје. 

 
 

 

X 
Забранити рад страним мешетарима као и организацијама у 

Србији које имају задатак да раде на дестабилизацији и подривању 
српске државе.  

 

XI 
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Законом регулисати да странци не могу да буду већински 
власници српских медија. 

XII 
Кривични закон мора да садржи члан којим свако деловање 

против интереса српског народа и српске државе постаје кривично 
дело. 

Законом строго мора да се регулише забрана финансирања 
политичких странака у Србији од стране странаца.  

 
XIII 

За најтежа кривична дела и злочине педофилије, потребно је 
увести смртну казну. 

 
XIV 

Држава Србија не сме да дозволи да се ни под каквим условима 
ни претњама донесе закон којим ће се дати могућност 
хомосексуалцима да склапају бракове и усвајају децу. 

 
XV 

Кадровско питање је од изузетног значаја за земљу. 
Од посебног значаја је да се поведе рачуна ко ће доћи на 

најодговорнија места на челу државних институција. Мора да се 
обезбеди такав систем заштите да се онемогући долазак људи на 
руководећа места који имају сумњиву биографију, који су у било каквој 
вези са криминалом на посредан или непосредан начин, који су 
корумпирани или склони корупцији као и они за које се и само сумња 
да су у вези са страним обавештајним  служба ма. Корупција је данас 
један од највећих проблема Србије и највећи непријатељ Србије. 
Држава Србија мора да уђе у радикални обрачун са 
посткомунистичком корупцијон на свим нивоима и када усу питању 
државне као и вандржавне институције.  

 
XVI 

Законски мора да се регулише забрана довођења људи на чело 
кућа које нису државне институције, где је страначка припадност 
једини критеријум. То значи, да за руководећа места треба да буду 
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расписани конкурси, где ће једини критерији бити образовање, 
стручност и одговорност. 

 
XVII 

Уставом Србије важно је да се пропише забрана продаје земље 
страницама. Србија је данас под политичком, финансијском и војном 
окупацијом. 

XVIII 
Једна од кључних улога Владе Србије је заштита природних 

ресурса и животне средине. Влада мора посебну пажњу да посвети 
екологији. 

XIX 
Један од основних задатака државе Србије мора да буде јачање 

домаће привреде и афирмација српске пољопривреде као и заштита 
домаћег тржишта. Јачање привреде, пољопривреде као и отварање 
нових радних места је један од стратешких националних интереса 
Србије. Влада Србије је дужна да у интересу Србије створи услове за 
јачање српских националних банака. Влада Србије мора да донесе 
програм повратка младих на село. Данас је плодна српска земља 
зарасла у коров. Од посебног значаја је да се законом регулише забрана 
увоза модификованог семена као и свега оног што је опасно по здравље 
људи. Владавина закона мора да има предност над необузданом 
приватизацијом. Пропале и слабе државе су извор најозбиљнијих 
проблема. Једино уређена држава мора да заштити слободу човека, 
његов живот и имовину.  

Од изузетног националног значаја је да Влада Србије усвоји 
програм враћања Срба у Србију и спречи одлазак младих изван земље. 

 
 
 

ХХ 
 

Веома је важно да се концесије дају искључиво познатим 
светским кућама јер се на тај начин и штити држава. Страни капитал 
великих светских кућа је и вид заштите државе. Мора да се направи 
систем заштите против уласка прљавог капитала и фирми са 
криминалном биографијом.  
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ХХI 
 

Држава Србија мора да појача казнену политику против 
екстремиста припадника националних мањина који заговарају 
сецесионизам као и због неонацистичког понашања. Права 
националних мањина у Србији треба да буду строго регулисана по 
европским стандардима, али ни мање и ни више од тога. Свака 
злоупотреба од стране појединих припадника националних мањина у 
Србији мора да буде кажњена и то мора да буде јасно регулисано 
законом и дато свима до знања. То је један од основних услова да 
држава буде озбиљна. Влада мора да реагује најхитнијим мерама 
против неонацистичких испада у земљи. Уколико влада Србије не 
делује благовремено, цео проблем може да измакне контроли и да буде 
искоришћен од стране оних којима је у интересу хаос у Србији. 
Поједини неонацистички испади од стране појединих група мађарске 
националне мањине због неделовања владе Србије, вратили су се као 
бумеранг Србији. Неонацизам је интернационализован, али као 
проблем тобоже немања људских права. 

 
ХХII 

 
Држава Србија мора да оснује Музеј геноцида над Србима и 

Институт за ратне злочине.  
Српски народ је само у XX веку доживео три пута геноцид и 

етничко чишћење. Више милиона Срба је побијено. 
 

ХХIII 
 

Од националног интереса је да држава Србија, као и српске 
невладине организације, СПЦ, прогнани Срби, жртве рата, покрену 
тужбе пред Међународним судом правде и Међународним кривичним 
судом као и пред судовима других држава, против држава чланица 
политичког и војног врха НАТО-а као и водећих политичких и војних 
личности које су учествовале у агресији над СРЈ, које су одговорне за 
коришћење осиромашеног уранијума, и помагање терористичке УЧК 
17. марта 2004. године. Држава Србија би морала да откаже 
гостопримство таквим личностима. Потребно је направити листу 
злочинаца који су починили злочин над српским народом. Такође, за 
злочин против  мира, за ратни злочин и злочин против човечности мора 
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да одговарају: Словенија, Хрватска као и влада Муслиманско-Хрватске 
федерације. У случају Хрватске и за почињен геноцид над Србима. 

 
*** 

 
Уколико владе тих земаља промене своју политику према Србији, 

а то би значило да не заговарају отцепљење српске територије, да се 
омогући слобода Србима на Косову и Метохији и повратак прогнаних 
Срба, као и повратак српске војске и полиције тек тада може да се 
повуче тужба. То је једини разуман политички компромис. То је такође 
једини начин да Вашингтон покаже да је променио политику према 
Србији и да је од окупатора Србије, српском народу постао политички 
и војни партнер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЈЕЗИК ГЕНОЦИДА 
РЕЧНИК ЛАЖИ И ИСТИНА 

 
 

Погрешно Правилно 
Косово  Косово и Метохија 
Српске енклаве на КиМ Гето, логори за Србе 
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Погрешно Правилно 
Независно Косово и 
Метохија 

Отцепљење Косова и Метохије 

Србија и Косово, Косово и 
Сргија 

Јужна српска област Косово и Метохија или југ 
Србије 

Српска мањина на Косову и 
Метохији Српски народ на Косову и Метохији 

Албанска већина на Косову 
и Метохији 

Албанска национална мањина, Шиптари, 
Арбанаси, Арнаути 

Неалбанци, Југословени, 
мањина, наши сународници 

Срби, српски народ 

Мртви Срби Побијени Срби 
Расељени Срби, избеглице Прогнани Срби 

• 17. март 2004. 
• Етнички сукоб 
• Мартовски нереди - 

инцидент 

• 17.март 2004 
• Терористички напад албанске националне 

мањине на Србе и српске духовне 
светиње 

• погром Срба 
• етничко чишћење Срба од стране 

Шиптара уз подршку припадника КФОР-а 
и УНМИК-а 

Ослободилачка војска 
Косова, УЧК (UČK) Терористичка организација УЧК (UČK) 

Албански екстремисти Албански терористи 
Срби - Косовари Шиптари - Косовари 
Порушене хришћанске 
цркве 1999. и 17. марта 
2004. 

Порушене српске православне цркве и 
манастири 

 
 
Косовско наслеђе, 
византијско наслеђе, 
наслеђе на југоистоку 
Европе 

 
Духовна баштина српске православне цркве 

Границе са централном 
Србијом 

Административна линија између Косова и 
Метохије и централне Србије (постављена 
Резолуцијом СБ УН 1244) 

Тероризам УЧК (UČK) на 
КиМ је освета и реакција на 

Тероризам УЧК (UČK)е реализација плана 
Призренске лиге. Задатак и циљ терористичке 
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Погрешно Правилно 
режим Слободана 
Милошевића 

UČK је етничко чишћење Срба и отцепљење 
српске територије Косова и Метохије ради 
стварања Велике Албаније.  

Албанци на Косову и 
Метохији упоређују се са 
Србима у Босни и 
Херцеговини 

Српски народ у Босни и Херцеговини је 
државотворан народ. Албанци на Косову и 
Метохији су национална мањина. Косово и 
Метохија никада није било у саставу Албаније. 

Тражити персоналну 
аутономију за Мађаре у 
северној српској области 
Војводини исто што и за 
Србе на Косову и Метохији 

Мађари и Албанци су националне мањине у 
Србији. Срби у јужној српској области КиМ су 
државотворан народ који је од 1999. под 
окупацијом.  
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