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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

РЕИНК АРНАЦИЈА НА НЕОНАЦИС Т     ИЧК АТА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИОНА ПОЛИТИК А РЕИНК АРНАЦИЈА НА НЕОНАЦИС Т   

"КАНЦЕЛАРОТ "КАНЦЕЛАРОТ МОЖМОЖ      Е ДА БИДЕ ТУРЧИН, 
А ПРЕТСЕДАТЕЛО    Т ОД НИГЕРИЈА"А ПРЕТСЕДАТЕЛО   

Во овој момент Европската унија ја 
тресат многубројни политички про -
блеми, иако португалската аван -

тура донесе свежина во евро ин тег ра-
ционите процеси. Имено, во пресрет на 
калкулантските пазарења меѓу Фран-
ција и Германија, меѓу Велика Британија 
и Германија, меѓу Италија и Франција 
итн. кои се натпреваруваат околу ими-
њата кои ќе ги заземат идните функ цио-
нерски места, постојат многу погорливи 
проблеми, кои ЕУ можат да ја донесат 
на работ од бездната. 

Унијата ја заплиснува нов политички 
бран, а тоа е воскреснувањето на на циз-
мот, чија поблага форма - неонацизмот 
длабоко навлегува во порите на мла-
дите Чеси, Германци, Французи итн. 

Оваа идеологија, која влече корени 
од Хитлеровиот режим, а нејзиниот 
творец, познатиот СС-полицаец Хајнрих 
Химлер ја издигна до божество, сè по-
веќе добива нови приврзаници во ЕУ. 
Нивните современи гласоговорници на 
парламентарните или на локалните из-
бори добиваат сè повеќе гласови, а 
обожавателите ја негуваат традицијата, 
верноста и лојалноста кон Адолф Хит-
лер, односно кон неговите размислу-
вања и ставови на антисемитизам, на 

Унијата ја заплиснува нов 
политички бран, а тоа е 
воскреснувањето на нацизмот, 
чија поблага форма - 
неонацизмот длабоко влегува 
во порите на младите Чеси, 
Германци, Французи итн.

Идеологијата влече корени 
од Хитлеровиот режим, а 
нејзин творец е познатиот СС-
полицаец Хајнрих Химлер, кој 
ја издигна до божество.

Според истражувањата на 
"Форс институтот", во 
германската сојузна покраина 
Саксонија, екстремно десната 
Националдемократска партија 
(НДП) е попопуларна од 
Социјалдемократската партија 
(СДП).

Резултатите од 
истражувањата силно одекнаа 
во германската јавност. За  
СДП се осум проценти од 
анкетираните, додека за 
екстремната партија се девет 
отсто од испитаницте во 
Саксонија.

расизам, на национализам или на расна 
политичка доминација на белата раса, 
која во минатото била поддржана од 
милитаризмот и омразата кон хомо сек-
суалците.

Одредени поединци или групи, кои 
ја поддржуваат оваа идеологија, се из-
јаснуваат како нацисти или неона цисти, 
но во други пригоди тие ги одбегнуваат 
ваквите називи, бидејќи бараат начини 
за да ја избегнат општествената стиг ми-
зација и разните предрасуди, па дури и 
законското гонење, кое како превен ти-
ва е нормирано во некои западно ев-
ропски правни системи. Во некои ев-
ропски земји постојат закони со кои се 
забранува нивно дејствување или по-
јавување во јавноста но, по сè изгледа, 
пронацистичките погледи или антисе-
мистичките пароли, сè повеќе стануваат 

основна политичка и животна девиза 
за младите во Европа. 

НЕПРИМЕРНИ 
УСЛОВИ ЗА ВИЗА

Марширањето на неонацистите во 
Прага, Чешка, потоа нивното појаву ва-
ње во Нови Сад, Србија, или нацио на-
листичките испади на претседателскиот 
кандидат во Словенија, Змаго Јеленчиќ, 
ја запрепастуваат европската поли тич-
ка елита во Брисел или во Стразбур.

Истовремено, контроверзниот фран-
цуски претседател Николас Саркози не-
гува некоја чудна политика, која има од-
редени допирни точки со нацио на лиз-
мот или со расната деградација, која е 
поврзана со имиграционата политика 

ЗМАГО ЈЕЛЕНЧИЌ, НАЈПОЗНАТИОТ ДЕСНИЧАРСКИ ЗМАГО ЈЕЛЕНЧИЌ, НАЈПОЗНАТИОТ ДЕСНИЧАРСКИ 
СЛОВЕНЕЧКИ ПОЛИТИЧАР. НАЦИОНАЛИСТ ЧИЈ СЛОВЕНЕЧКИ ПОЛИТИЧАР. НАЦИОНАЛИСТ ЧИЈ 
РЕЈТИНГ ОПАСНО РАСТЕ. НЕОДАМНА ЗА ВРЕМЕ НА РЕЈТИНГ ОПАСНО РАСТЕ. НЕОДАМНА ЗА ВРЕМЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА КАМПАЊА ТОЈ ИЗЈАВИ ДЕКА "СЕГА ПРЕТСЕДАТЕЛСКАТА КАМПАЊА ТОЈ ИЗЈАВИ ДЕКА "СЕГА 
Е МОМЕНТ ХРВАТИТЕ ДА СЕ ВИДАТ ВО ОГЛЕДАЛО И ДА Е МОМЕНТ ХРВАТИТЕ ДА СЕ ВИДАТ ВО ОГЛЕДАЛО И ДА 
СФАТАТ ДЕКА ТИЕ СЕ 'СТОКА'!" СФАТАТ ДЕКА ТИЕ СЕ 'СТОКА'!" 
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РЕИНК АРНАЦИЈА НА НЕОНАЦИС Т     ИЧК АТА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИОНА ПОЛИТИК А  ИЧК АТА РАСНА ДИСКРИМИНАЦИОНА ПОЛИТИК А   

"КАНЦЕЛАРОТ МОЖ    ЕЕ ДА БИДЕ ТУРЧИН, ДА БИДЕ ТУРЧИН,  
А ПРЕТСЕДАТЕЛО    Т ОД НИГЕРИЈА" Т ОД НИГЕРИЈА"  

на Франција, но и со тешката економска 
криза во земјата. Всушност, како да се 
сфати усвојувањето на законот со кој се 
усложнува вселувањето на странците 
во оваа земја, а притоа на барање на 
имиграциониот судија треба да се вр-
ши ДНК анализа, со која треба да се до-
каже роднинската врска со мигрантите 
кои веќе се доселени во Франција.

Француската опозициона левица е 
против оваа мерка, а нејзините поли-
тички ставови ги поддржуваат и пого-
лемите невладини здруженија за заш-
тита на човековите права. Меѓутоа, 

Ортефе, оцени дека новиот закон на др-
жавата й овозможува да биде по стро га 
кон оние лица кои не ги почитуваат ре-
публиканските принципи и вредности 
на Франција, а истовремено се овоз мо-
жува заштита на оние кои ги почитуваат 
правилата.

За време на официјалната посета на 
Мароко, неговиот претпоставен, прет-
седателот Николас Саркози, истакна де-
ка оваа земја ја гледа како членка на Ме-
дитеранската унија, во која ги вклучува 
сите земји од Медитеранот, Турција и 
земјите од Западен Балкан. 

Ова не е прв пат францускиот поли-
тичар, плашејќи се од мигрантите и од 
муслиманското население да ги затвора 
границите за странците, особено за ли-
цата од Западен Балкан. Само за потсе-
тување, во времето на Жак Ширак, кога 

денови Франција гореше. Тоа значи 
дека по 1968 година, француската Ре-
публика повторно беше на работ на ме-
ѓунационална војна, со единствена 
разлика што Де Головата политика се 
однесуваше на студентските прашања, 
а овие, пак, директно се поврзуваат со 
расната дискриминација при врабо ту-
вањата во Франција.    

ИНВАЗИЈА ОД 
МИГРАНТИ ВО 

АВСТРИЈА
Во врска со демографските прашања 

во Австрија, пратеникот на Слобо дар-
ската партија на Австрија (ФРО), во Пар-
ламентот на ЕУ, Андреас Мелцер, нео-
дамна истакна дека на Австријците им 
се заканува судбината на косовските 
Срби, кои биле мнозинско население, 
но поради високиот наталитет на Албан-
ците на Косово, станале малцинство.

Овој европратеник потенцира дека 
доколку продолжи ваквиот негативен 
демографски процес, автохтоното ав-
стриско население може да ја доживее 
истата судбина, посочувајќи дека ната-
литетот на муслиманите и на другите 
мигранти во Австрија е голем. 

Функционерот на десницата го бра-
ни својот став со статистички податоци. 
Според Статистичкиот завод на Ав стри-
ја, уделот на населението кое потекнува 
од мигрантите во вкупниот број жители 
изнесува околу 16 отсто, а во Виена 
овој процент е повеќе од 30 отсто.

Мелцер наведува дека секој шести 
граѓанин во Австрија има мигрантско 
потекло, а тој сооднос во Виена е три 
спрема еден. Пратеникот уште тврди 
дека бројот на учениците во основните 
училишта во Виена, кои потекнуваат од 
мигранти ја надмина цифрата од 50 
отсто. За педесет години Австрија би се 
соочила со голем демографски и поли-
тички шок - канцеларот да биде Турчин, 
а претседателот Нигериец. Поради не-
гативните демографски  движења и од-
носи со мигрантите во земјата, во ид-

нивните напори и протести не вродија 
со плод.

Министерот за имиграција, инте гра-
ција и за национален идентитет, Брис 

Саркози беше министер за внатрешни 
работи, неговата националистичка ст раст 
ги разгневи мигрантите од сиро маш-
ните предградија на Париз, по што со 

ДНК АНАЛИЗА

Контроверзниот француски прет-
седател Николас Саркози негува не-
која чудна политика, која има од ре-
дени допирни точки со нацио на лиз-
мот или со расната деградација, која 
е поврзана со миграционата поли ти-
ка на Франција, но и со тешката ек о-
номска криза во земјата. Всуш ност, 
како да се сфати усвојувањето на за-
ко нот со кој се усложнува все лу ва-
њето на странците во оваа земја, а 
притоа на барање на имиграциониот 
судија треба да се врши ДНК ана лиза.

ЗНАКОТ НА ФАШИСТИЧКИОТ ЗНАКОТ НА ФАШИСТИЧКИОТ 
ВЕРМАХТ ОД ВТОРАТА ВЕРМАХТ ОД ВТОРАТА 
СВЕТСКА ВОЈНА Е КАПИСЛА СВЕТСКА ВОЈНА Е КАПИСЛА 
ЗА СОЗДАВАЊЕ ОМРАЗА КОН ЗА СОЗДАВАЊЕ ОМРАЗА КОН 
ЕВРЕИТЕ И ДРУГИТЕ РАСИ ВО ЕВРЕИТЕ И ДРУГИТЕ РАСИ ВО 
ГЕРМАНИЈАГЕРМАНИЈА

ГЕРМАНСКИТЕ НЕОНАЦИСТИ ДОБИВААТ СÈ ПОВЕЌЕ ГЕРМАНСКИТЕ НЕОНАЦИСТИ ДОБИВААТ СÈ ПОВЕЌЕ 
ПОДДРШКА ОД ГРАЃАНИТЕ НА ПОКРАИНАТА САКСОНИЈАПОДДРШКА ОД ГРАЃАНИТЕ НА ПОКРАИНАТА САКСОНИЈА
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нина Австријците не би имале шанси 
против турските, арапските или афри-
кан ските листи за пратеници итн. Во 
овој момент бројот на жителите кои по-
текнуваат од мигрантско потекло изне-
сува 16,3 проценти, а во 2001 година тој 
процент бил 14,3 отсто. Во текот на оваа 
година Австрија ќе има 8.298.923 жи-
тели, од кои 1.352.644 се странци.

Што зборуваат овие бројки? Постои 
реална можност за реинкарнација на 
идеологијата на неонацизмот, кој прет-
ходните години го негуваше контро-
верз ниот австриски политичар Јорг Хај-
дер, чија популарност од година во го-
дина сè повеќе скока нагоре. Дали тоа 
значи дека Слободарската партија на 
Австрија може да биде центар на ра сиз-
мот?! Одговорот ќе го донесе времето, 
кое оди во прилог на младите екстре-
мисти во Европската унија.

ВРАТЕНИ ПАРИ
Пред одржувањето на маршот на 

неонацистите во Прага (10 ноември), 
гер манскиот печат го анализираше нив-
ното прашање, особено за ситуацијата 
во градот Дрезден. "Ди велт" наведува 
дека директорот на хотелот "Холидеј 
ин" во Дрезден (Источна Германија), ја 
откажал резервацијата за преноќување 
на двајцата челници на неонацистичката 
партија.

Во отвореното писмо на господинот 
Јоханес Ломејер до претседателот на 
покраинската фракција на Национал де-
мократската партија во Саксонија, Хол-
гер Апфел, и до неговиот заменик Алек-
сандар Дел, се наведува тие да не доа-
ѓаат во хотелот, додавајќи дека тој не 

сака неговите соработници да ги доче-
каат челниците на НДП, а парите кои би-
ле дадени за резервација би требало да 
бидат уплатени на Дрезденската си на-
гога.

Инаку, според истражувањата на 
"Форс институтот", во германската со-
јузна покраина Саксонија, екстремно 
десната Националдемократска партија 
(НДП) е попопуларна од Социјал демо-
кратската партија (СДП). Резултатите од 
истражувањата силно одекнаа во гер-
манската јавност. За СДП се осум про-
цен ти од анкетираните, додека за екс-
тремната партија се девет отсто од ис-
питаниците во Саксонија. Истовремено, 
паѓа довербата и на водечката Хрис-
тијанско-демократска партија. Таа сега 
ужива 39 отсто доверба, односно дожи-
веа пад од два процента. Иако СДП како 
партија, која заедно со демохрис тијан-
ската коалиција долго време доминира 
на германската политичка сцена, сепак 
популарноста нагло им опаѓа. Според 
истражувачите, тоа е плод на економ-

ската стагнација на оваа покраина, на 
големата невработеност и на разоча-
раноста од нивните претставници во 
Бундестагот.

Политикологот Вернер Патзелт од 
Дрезден за "Шпигл" изјави дека резул-
татите се драматични, иако некои сака-
ат да ги амортизираат одгласите во јав-
носта.

Главниот секретар на Средното со-
брание на германските Евреи, Стефан 
Кремер, повика на јавна расправа во 
Гер манија, за мерките кои треба да се 
преземат за да се запре популарноста 
на неонацистичките партии.

"Мораме да воспоставиме општ кон-
цепт и да се бориме против овој про-
блем", истакнува Кремер, наведувајќи 
дека е потребен единствен пристап.

"Очигледно дојде време да се напуш-
ти погрешниот начин на повремено 
др жавно финансирање на антинацис-
тич ките иницијативи и да се воспостави 
јасна државна политика, која ќе се бори 
против овој проблем", оценува Кремер. 

АФРИКАНСКИ ЛИСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРЦИ

Мелцер наведува дека секој шести граѓанин во Австрија има 
мигрантско потекло, а тој сооднос во Виена е три спрема еден. 
Пратеникот уште тврди дека бројот на учениците во основните 
училишта во Виена, кои потекнуваат од мигранти ја надмина 
цифрата од 50 отсто. 

За педесет години Австрија би се соочила со голем демографски 
и политички шок канцеларот да биде од Турција, а претседателот 
од Нигерија. Поради негативните демографски  движења и односи 
со мигрантите во земјата, во иднина Австријците не би имале шан-
си против турските, арапските или африканските листи за пр а-
теници итн.

ГРАДОТ ДРЕЗДЕН СТАНУВА ГРАДОТ ДРЕЗДЕН СТАНУВА 
"ТВРДИНА" НА НЕОНАЦИСТИТЕ, "ТВРДИНА" НА НЕОНАЦИСТИТЕ, 
КОИ СЕ ПО ВОЛЈА НА КОИ СЕ ПО ВОЛЈА НА 
НЕВРАБОТЕНИОТ НАРОДНЕВРАБОТЕНИОТ НАРОД

  ПОДДРЖУВАЧИТЕПОДДРЖУВАЧИТЕ НА ИДЕОЛОГИЈАТА НА НОВ СЕ СУДРИЈА  НА ИДЕОЛОГИЈАТА НА НОВ СЕ СУДРИЈА 
СО НЕОНАЦИСТИТЕ ВО НОВИ САД ВО СРБИЈА СО НЕОНАЦИСТИТЕ ВО НОВИ САД ВО СРБИЈА 


