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Протести против режима шире се брзином коју нико није
очекивао. Она Србија коју су годинама пљачкали и уцењивали,
која није могла да дође до основних слобода и права, она
Србија која је систематски „бомбардована“ лажним вестима
на режимским медијима, она Србија која има поштено стечене
дипломе, а која не може да живи од свог рада, она Србија којој
деца и пријатељи одлазе у иностранство да би преживели, та Србија је устала, и у више десетина градова мирно шета и
протестује.
Тој и таквој Србији припадају и чланови Српског покрета
Двери који скупа са другим противницима режима дају свој
допринос борби против одрођене власти. Председник Двери
Бошко Обрадовић редовно присуствује протестима. Остала је
забележена његова шетња „Стазама Вучићевих лажи“, од Пинка,
преко РЕМ-а до Информера, у којој је носио лутку Александра
Вучића у затворском оделу и лутке Жељка Митровића и Драгана
Ј. Вучићевића. Он је овим успео симболички да покаже центре
медијске пропаганде овог режима, али и да озбиљно изнервира
представнике и курире актуелне власти попут Оливере Зекић
која је изашла испред зграде РЕМ-а, викала на све присутне, а
учеснике протеста називала фашистима. Бошко Обрадовић јој је
поручио да је она добра глумица али у погрешном филму и да ће
и она одговарати по закону када дође до промене власти.
Шетња „Стазама Вучићевих лажи“ показала је да актуелну власт
више боли када им неко дира центре пропаганде попут Пинка и
Информера него када нам отимају Косово и Метохију.
Опозициони лидери воде сталне консултације са организаторима
протеста, при чему сви показују велику дозу заједништва помоћу
којег је једино могућа успешна борба против режима.
Инфо служба Двери

Протести се проширили на целу Србију!
Након Београда и Куршумлије, талас протеста
против бахате и криминалне власти захватио
је целу Србију. Грађани су ослобођени страха и

показали су Вучићу и његовим сателитима да
више страха нема! У највећим градовима у Србији:
Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Краљеву, Чачку,
Ужицу и у још тридесетак општина и градова,
грађани се окупљају желећи фер и поштене
изборе, престанак насиља и слободне медије.
Такође у сваком месту постоје и захтеви који се
тичу локалних проблема. Талас незадовољства се
шири и очекујемо да ће захватити целу Србију и
да ћемо се изборити за нормалније и пристојније
услове за живот.
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ДАН
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Дан Републике Српске је празник свих Срба,
али не само зато што је она резултат часне борбе
обичних људи да одбране слободу и опстанак на
својој земљи и обезбједе будућност својој деци.
Овај дан је празник свих Срба и зато што је
стварање Републике Српске још једном у историји
показало да су Срби државотворна нација.
Државотворност је тежња и способност нације да
створи, изгради, учврсти и одбрани своју државу,
са њеним основним карактеристикама, а то су
постојано становништво, утврђена територија и
суверена власт.
Државотворност је онај степен националне
свијести који нам говори да је одлучивање о
уређењу сопствене државе вид слободе, наравно
без угрожавања права и слобода других. То
је онај степен националне свијести који су
Карађорђеви устаници испољавали оружјем, а
Димитрије Давидовић пером којим је написао
најлибералнији Устав тог доба. И исти онај
којим су се водили посланици Скупштине

српског народа у БиХ усвајајући Декларацију о
проглашењу Републике српског народа Босне и
Херцеговине 9. јануара 1992. године.
Наравно, политичку заједницу није довољно само
створити. Потребно је изградити институције и
учврстити правни систем који неће зависити од
воље било ког појединца. Тај дио посла тек треба
да се заврши до краја, и то не само у Републици
Српској. Али то је на нама. Генерација наших
очева је створила Републику Српску. Хвала им на
томе и срећан нам свима Дан Републике Српске.
Јелена Вујановић
Директор Информативне службе Двери

ХРВАТИ НЕГИРАЈУ
ЗЛОЧИНЕ У ЈАСЕНОВЦУ
У дворани католичке Цркве Срца Исусовог у
Загребу одржана је промоција књиге која негира
злочине у Јасеновцу и изнова понижава жртве
и Србе који данас живе у Хрватској. Аутори ове
књиге негирају број жртава, као и то да су људи
у Јасеновцу убијани на најсвирепији начин.
Аутори тврде да је логор био „радни“ и да су
људи тамо умирали само од болести. Они тврде
да је кроз логор прошло само 18.600 људи и да
их је тамо страдало 1.360, углавном од болести?!
Поставље се питање да ли има смисла више
и реаговати на константне лажи хрватских
политичара и научних радника, када се ово
стално дешава, а да нема никакве реакције из
светских политичких и научних кругова?
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Српски покрет Двери је још пре две године
поднео Скупштини Србије Декларацију о
геноциду над Србима, Јеврејима и Ромима у
НДХ за време Другог светског рата, али власт
на челу са Српском напредном странком нема
намеру да овај документ разматра.
Инфо служба Двери

ДВЕРИ ОБЕЛЕЖИЛЕ
20 ГОДИНА
ПОСТОЈАЊА И РАДА
Три студента књижевности су пре тачно 20 година
покренула часопис Двери српске. Данас су Двери део
највећег опозиционог блока у Србији и парламентарна
странка која верује да је патриотизам борба за пристојан и
нормалан живот сваког грађанина Србије. Од студентског
часописа и трибина на Машинском факултету, преко
породичних шетњи и барикада на КиМ, до запаженог
опозиционог рада у парламенту и учешћа на протестима
променило се много али су идеја и циљ остали исти.
Идеја да политика у овој земљи може бити другачија.
Идеја да политиком треба да се баве они који воле своју
земљу и који неће злоупотребљавати положај на личну
корист.

Циљ да изградимо Србију као слободну земљу која
подједнако брине о својим националним интересима и
интересима свих својих грађана, која економију гради на
принципима економског патриотизма и која породичну
политику схвата као приоритет.
Велика свечаност поводом овог јубилеја биће уприличена
10. марта у Дому синдиката. На Савиндан је прослављена
Крсна слава Покрета у многим локалним организацијама,
а централна прослава је уприличена у Лесковцу.
Инфо служба Двери

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ - ГОДИШЊИЦА КИЈУКОВЕ СМРТИ
Навршило се седам година од како нас је напустио наш
учитељ, пријатељ и саборац, велика интелектуална
громада, борац и родољуб, Предраг Драгић Кијук.
Рођен је у Крагујевцу 1945. године, хуманиста, књижевник
и ликовни критичар, есејиста, антологичар, лексикограф,
медиевалиста, историчар, персоналиста, достојевиста и
православни мислилац. Бавио се и превођењем и писањем
драмских текстова, био је члан Удружења књижевника
Србије, управник највеће библиотеке иностране периодике
на Балкану и један је од оснивача Фонда за истину (Београд),
Светског сабора Срба (Хајделберг), Црквено-народног
сабора (Призрен), Центра за хришћанске студије (Београд),
Удружења интелектуалаца српске националне свести
(Ниш) и издавачке куће Евро Епистел (Ашафенбург). Био
је члан Српског националног одбора Свесрпског конгреса
(Чикаго), управе Удружења књижевника Србије, управног
одбора Српске књижевне задруге, био је уредник часописа
Serbian Literary Magazine (1993-2001), а од 2001. године
и одговорни уредник Књижевних новина. Био је члан
Савета Универзитета Републике Српске Крајине и један
од покретача серије часописа Хришћанска мисао (1993.
године).
Кијук је објавио 15 књига студија и есеја, од којих 5
на страним језицима. Посебно је волео стару српску
књижевност и Достојевског, а бавио се и модерном
светском поезијом, историјом европске цивилизације,

старом српском историјом. Врло темељно је изучавао
утицај Римокатоличке цркве на судбину српског народа.
Због оваквог бављења „српским питањем“ и због деловања
Фонда за истину, он је 1993. године избачен са посла.
Његова књига „Кушач и Искупитељ“ прва у српску
есејистику уводи теистички метод као равноправан
другима у тумачењу књижевног дела, док књига „Излазак
у игру“ (1990) представља култни допринос европском
персонализму. Зборником „Catena mundi“ (1992), у два
волуминозна тома, сачинио је, према оцени рецензената
и приказивача, „духовну енциклопедију српског народа“,
а зборником „Мало завештање“ (1999), објављеном
на енглеском језику под насловом „The Little Legacy“,
извршио је преиспитивање хиландарске баштине у кључу
православне филозофије живота. Збирку есеја „Bestiarium
humanum“, политички дневник, објавио је 2002. године, а
„Атлантократија као идеал Језуита“, 2005. године.
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Разговор са

Горданом Маринковић Савовић,
чланом Председништва Двери

БОРИМО СЕ ЗА
ДРУГАЧИЈУ
ПОЛИТИЧКУ
КУЛТУРУ
За овај број Гласника разговарали смо са Горданом Маринковић Савовић, чланом Председништва Двери,
председником Савета за локалну самоуправу и професорком српског језика и књижевности из Пожеге.

Шта Вас је мотивисало да уђете у политику?
Иако никада нисам била члан странке, политику
сам увек пратила и била врло заинтересована
за политичка дешавања – од Пожеге у којој
живим, до глобалне политичке ситуације. Увек
сам веровала да се не морам активно укључити
у бављење политиком и да су довољна сва моја
друга ангажовања као професора и културног
радника, да друштво у коме живимо негује праве
вредности и да ћемо бити средина у којој се добро
и лепо живи.
Међутим, гледајући како се од тога удаљавамо,
како млади одлазе све више и како дуго очекиване
промене не долазе, схватила сам да не могу све то
само пасивно да посматрам, а не покушам нешто
да променим.
Двери су за мене биле логичан избор, јер су
странка у којој сам видела управо ту борбу –
борбу за бољу Србију, за обичног, малог човека и
његове проблеме. Препознатљивост на локалној
политичкој сцени, са часним и поштеним
носиоцима програма странке и права опозиција
овом режиму, било је довољно да ме мотивише
да се по први пут кроз политичку странку
ангажујем и узмем учешћа на изборној листи
Српског покрета Двери за одборнике СО Пожега.
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На том путу сам већ три године и толико тога
се издешавало за релативно кратак период, али
борба тек предстоји да се достигну циљеви због
којих сам ту.
Како реагујете на нападе на Двери од стране
прорежимских медија да су чланови Покрета
насилници који туку и малтретирају жене?
Да, прорежимски медији често квалификују на
овај начин чланове нашег Покрета, поготово
председника, господина Бошка Обрадовића.
Оваква врста кампање власти, пре свега Српске
напредне странке, говори о потпуној немоћи
да некога дискредитује политички, јер немате
аргументе за тако нешто, па онда прибегавате
измишљању разних неистина. Наравно, користе
се сви прорежимски медији да се оваква слика
одржи, а најновија кампања напредњака о насиљу
над женама, говори да бесмисао нема краја,
односно да би са оваквом кампањом требали да
крену управо од своје странке и спрече насиље
које спроводе њихови министри, председници
општина и градоначелници, до самог председника
њихове странке.
Никада не бих могла да подржавам насиље, јер
је то дубоко против мог васпитања, мене као

професора, родитеља и супруге, нити бих могла
бити члан странке у којој се промовише насиље
на било који начин. Као члан Главног одбора
и Председништва Двери упознала сам боље
господина Обрадовића. Након тога не могу а да
не реагујем сваки пут када се о њему говори као о
насилнику и некоме ко пропагира и врши насиље.
Двери су породични Покрет који ни у ком случају
не промовише и не подржава насиље.

се буџетска средства распоређују на начин који
је у најбољем интересу свих, а не само владајуће
већине и појединаца блиских власти. Тако ћемо
добити локалне самоуправе које ће бити сервис
грађана, а не властодршце који злоупотребљавају
поверење које су од тих истих грађана добили.
Децентрализација је нешто на чему такође
треба радити и што би допринело да мања места
решавају специфичности своје средине и не
зависе у толикој мери од централизоване државне
Како Ви као професор гледате на тренутно управе.
стање у просвети?
Стање у просвети је већ деценијама рак рана овог Одборник сте у СО Пожега. Каква су ваша
друштва. Када уништите и деградирате један искуства за време одборничког рада?
од основних стубова на коме свака заједница
почива, не можете да очекујете просперитет. Бити одборник, неко кога је народ бирао да га
Просвета се у Србији доживљава као проблем представља и доноси одлуке пре свега за опште
којим нико не жели озбиљно да се бави и свака добро, за мене је велика част, али и одговорност.
нова реформа је заправо била само преписивање Од првог скупштинског заседања моји говори су
неких европских модела образовања и њихов били политичка борба аргументима и указивање
покушај имплементације у наш образовни на пропусте и лоша решења општинских власти.
систем. Све мање ученика, односно све мање Од некога коме је ово први мандат, за разлику од
деце која се рађају из године у годину, чине да се великог броја одборника у садашњем сазиву СО
многе школе затварају, преобимни и застарели Пожега, врло брзо сам баш због таквих наступа
наставни програми, недовољно јасна стратегија постала препознатљива, а моја храборст, борба
образовања, урушен положај и углед просветног и ставови, подржани су од великог броја грађана
радника, само су неки од проблема просвете.
Пожеге. Управо све ово је изазвало и покренуло
Када се просвета буде доживела као улагање својеврсну хајку на мене која траје месецима
у будућност, а не као расход за буџет, то ће уназад и која се из скупштинске сале пренела на
бити основ за све друге реформе које су нашем прорежимске локалне и регионалне медије, као и
образовању неопходне.
на друштвене мреже. Оно на шта нису рачунали
челни људи општине, јесте углед који ја као рођена
Председник сте Савета за локалну самоуправу Пожежанка имам и на једну од особина малог
Двери. На који начин побољшати рад локалних града, а то је да се скоро сви знамо. Подршка коју
самоуправа и омогућити бољитак и мањим добијам од бивших ученика, њихових родитеља,
местима?
колега и свих суграђана, дајe ми додатну снагу да
Народна скупштина Републике Србије је 20. наставим још одлучније даље. Радујем се дану када
јуна прошле године усвојила Закон о изменама и ће СО Пожега бити састављена од одборника чија
допунама Закона о локалној самоуправи. Овим основна улога неће бити да подигну руку и гласају,
законом предвиђено је веће учешће јавности у већ да ће то бити људи од личног интегритета од
раду локалних самоуправа, али нажалост, ово је кога неће одустати због било каквих привилегија
нешто што се примењује врло мало или нимало у и обећања партије на власти. Наравно, да би
већини локалних самоуправа. Грађани би требало се то догодило прво морамо да имамо народне
да учествују у креирању и доношењу одлука које посланике који неће гласати на звонце и једну
се тичу расподеле буџетских средстава града сасвим другачију политичку културу, али то
или општине у којој живе. Такође, да учествују време долази, сигурна сам.
у јавним расправама предлога буџета и да буду
Разговор водио
један коректив власти. То је један од начина да
Радиша Ћериман
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Весић највећа елементарна непогода
Уместо
да
преузме
одговорност
за
катастрофално управљање градом за време
снежних падавина, укључујући неспособност да
набави индустријску со и зимске гуме за ГСП,
Горан Весић наставља са лажима и заменама
теза.
Једина истина јесте да је град до Горана Весића
увек функционисао. До Горана Весића, грађани
никада нису били принуђени да пешке прелазе
мостове. Никада аутобуси нису стајали као
сада. Никада нису скраћиване тролејбуске
линије као сада. И никада Београд није био без
индустријске соли као сада.
Инфо служба Двери

Зрењанин препознаје значај породичне
политике Двери
Председник Савета за породицу и члан
Председништва Двери Радош Пејовић
предложен је за личност године града
Зрењанина. Пејовића су предложили за личност
године из области политике читаоци локалних
новина „Зрењанин“.
Ово је још један доказ да грађани препознају
залагање Српског покрета Двери и наших
функционера да се очувају породичне
вредности и заштити породица као стуб сваког
друштва.

Чланови Двери из Панчева ишли пешке на
шетњу за Оливера
Неколико чланова Српског покрета Двери из
Панчева ишли су пешке од Панчева до Београда
како би се прикључили великој шетњи поводом
нерасветљеног убиства Оливера Ивановића.
Они су истакли да је ово начин да, као и људи
који пешаче из Краљева, покажу своју подршку
захтеву да се што пре пронађу убице Оливера
Ивановића.
Чланови Двери из Панчева су кренули од зграде
Скупштине града Панчево и позвали су и друге
грађане да им се придруже.
Инфо служба Двери

Двери у Краљеву трибином обележиле јубилеј
Двадесет година од дана када су на Филолошком
факултету у Београду студенти основали покрет
Двери, у Краљеву је обележено трибином
посвећеном Светом Сави, СПЦ и Предрагу
Драгићу Кијуку, првом духовном учитељу
Двери.
Представници Српског покрета Двери у
Краљеву одржали су у свечаној сали Градске
управе трибину под називом „Свети Сава и
осам векова независности српске цркве“. О овој
теми говорили су др Владимир Димитријевић,
професор чачанске гимназије и др Зоран
Чворовић, професор на Правном факултету у
Крагујевцу.
Двери Краљево

Вечан помен – Мирко Ћелић (1983-2019)
Обавештавамо чланство Српског покрета Двери
да се уочи Бадњег дана упокојио у Господу наш
брат и саборац Димитрије Мирко Ћелић (1983)
из Пригревице (Општинска организација
Апатин). Они саборци који су га познавали
једнодушно ће га укратко описати као делатног
родољуба, надареног од Бога многим вештинама
и врлинама, богатог оца три дивне девојчице
које му је подарила супруга Наташа, и пре свега
православног верујућег Човека који се увек
угледао на најбоље узоре.
Мирко је био активан подржавалац идеје Двери
од 2011. године, и вишегодишњи представник
и повереник у свом крају. На општинским
изборима у Апатину на листи Двери постао је
члан Месне заједнице Пригревица.

Двери Ниш:
Еколошки акцидент крај села Јасеновика
Трагедија града Ниша пресеченог железничком
пругом за коју су одговорни Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
и ЈП „Инфраструктуре Железнице“ се
наставља. Изврнула су се два вагона препуна
отровног течног амонијака који је претња свим
живим бићима у околини несреће. Евакуисано
је 360 људи, заједно са животињама, из села
Јасеновик.
Тражимо
одговорност
за овај екоцид који је
унесрећио
и
извргао
невиђеном малтретирању
мештане села Јасеновик.
ГрО Двери Ниш
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ПРЕДСТАВЉАМО
ГРАДСКУ
ОРГАНИЗАЦИЈУ
ДВЕРИ НИШ
ГрО Двери Ниш, коју води проф.
др Тамара Миленковић Керковић,
динамична је заједница која одговара
растућем изазову борбе против
режима, афирмишући вредности
СП Двери у сложеном контексту
деловања опозиције у Нишу.
Град Ниш је регионални и
универзитетски центар, са великом
историјском традицијом, који је
катастрофалним односом власти
постао град избледелог идентитета,
град безнађа и страха. У том
смислу, ГрО Двери прихватила је
велику одговорност, да формулише
вредносну алтернативу, да је сведочи
на свим нивоима деловања, да
врати грађанима Ниша наду да су
отаџбина, породица и солидарност
стубови не само одржања, већ и
развоја нашег народа.
Не полазећи од апстрактних
принципа у деловању, већ полазећи
од малих, али конкретних дела,
ГрО Двери Ниш видљива је и
ревитализујућа снага на нишкој
политичкој сцени, која заузима
све више своју природну позицију
– да даје идејни смер политичком
деловању у борби против власти.
Ауторитет том деловању даје
председник ГрО Двери Ниш, проф.
др Тамара Миленковић Керковић,

која својим академским форматом,
али и бескомпромисним ставом и
политичком свежином, обликује
политику Двери у новом контексту
Савеза за Србију.
У том смислу, Гро Двери Ниш
учествују у бројним акцијама, које
су видљиве и медијски препознате
као значајне за град. Као политички
најзначајнија,
јесте
подршка
Двери у протестима грађана Ниша
- ГрО Двери-Ниш подржала је и
учествовала на свим скуповима
и протестима: против продаје
нишког Аеродрома, уз активну
подршку, учешће чланова и говоре
администратора Двери Ниш на
протестима ратних ветерана, бораца,
Војног и Полицијског синдиката
Србије, као и давајући подршку
обесправљеним
радницима
пропалих нишких предузећа.
Одржано је близу 30 акција међу
којима су најважније и најбоље
медијски пропраћене - Породично
окупљање 19. маја 2018. са више
од стотину присутних грађана
са богатим наградним фондом,
програмом за децу, као и садња дрвећа
у Тврђави - „Нишки Двероред“.
Посебан начин деловања Гро Двери
Ниш показује састрадавајући са
породицом Славице Спасојевић,
самохране мајке са четворо деце из
села Јелашнице, који су остали без
главе породице због дуга за струју
од 36.000 динара. Председница
Миленковић Керковић је обишла
породицу уочи Божића, однела са
сарадницима пакетиће и књиге, а

потом обезбедила ципеле и одећу за
децу као и огревна дрва. Двери Ниш
намеравају да следе ову политику
малих дела и жртвеном љубављу
помажу народу на сваком месту.
Посебан ангажман ГрО Двери
Ниш почетком 2019. године везан
је за организацију протеста „Стоп
терору - за Ниш без страха“, где се
Ниш ставља на мапу протеста „1
од 5 милиона“. Чланови који сада
чине ГрО Двери Ниш изузетно су
посвећени, међу њима је неколико
изузетних младих људи, који имају
кључну улогу у организацији и
реализацији протеста у Нишу,
који су покренути 11. јануара 2019.
године под називом „Стоп терору –
За Ниш без страха#1од5 милиона“.
Канцеларија Двери Ниш је прави
неформални Штаб протеста.
Посебан
тон
овој
растућој
организацији дају млади члановистуденти, од којих је један,
Нађа Стошић, већ говорила на
протестном скупу у Нишу, а њено
обраћање пренели сви релевантни
државни медији. Брига о младима
је посебна, и они су награђени на
пригодној новогодишњој додели
награда.
Прославом Светог Саве, у
просторијама Двери Ниш, ова
одлучна заједница сабораца улази
у Нову годину решена да расте и
ради на добробит свих грађана
Ниша, остајући на светосавском
путу и програмским начелима СП
Двери.

Будите део Српског покрета ДВЕРИ
Додајте своју циглу у изградњи јаче Србије
www.dveri.rs/prikljuci-se
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