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Цртица прва: „Вучић је рекао да се на синоћњем пријему америчког председника чак
четири пута руковао с Трампом“ ( овде ). Такође је рекао и ово: „Недељама ћемо радити
на Трамповом говору да бисмо могли да пронађемо праве закључке за вођење српске
политике. Тих 45 минута говора ћемо анализирати наредних 45 дана” (
овде
).

  Цртица друга: „Немачка индустрија меса Тенис, уз 20 hа намењених за фарме
товљеника, закупиће у Србији, на 30 година, више хиљада хектара земље на којој ће
узгајати житарице и тако истиснути локалне произвођаче сточне хране. Немачком
`краљу свиња` у Србији дозвољава се оно што му није допуштено другде – да увеже у
један ланац све фазе производње од това свиња, преко клања и прераде меса до
производње хране – уместо да откупљује свиње од мањих газдинстава, како то Тенис
иначе ради са 18.000 регионалних фарми у Немачкој и Данској. Питање је – зашто се у
Немачкој или Данској Тенису не дозвољава да отвори фарме, већ мора да откупљује
свиње од других мањих произвођача, а у Србији се то подстиче?“ ( oвдe ).  

Цртица трећа: „Куповином наших пољопривредних предузећа, већ се у рукама странаца
нашло између 18.000 и 20.000 хектара обрадивог земљишта“. „Србија је једина држава
која је у претприступном периоду за ЕУ морала да преузме обавезу да продаје
пољопривредно земљиште странцима. Пољска је забранила продају на рок од 12 година
после уласка у ЕУ, Хрватска 7 година, Мађарска је имала 11 година мораторијума, а
онда је променила устав и дефинитивно забранила продају земљишта странцима. У
Србији, међутим, Законом о пољопривредном земљишту (2016) 30 одсто земљишта у
државној својини могу у закуп да узму само велики инвеститори, па и страни. (…) Јадни
Срби, живеће у Србији где ништа њихово бити неће. Школовани ће одлазити у свет, а
они који остану радиће као најамна радна снага у немачким и арапским пољопривредним
комбинатима“ ( овде  и  овде ).
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  Ове три цртице рељефно осликавују пут Србије у статус колоније. Само неко ко имапсихологију колонијалног чиновника може да се похвали како се „чак четири пута“руковао с неким из метрополе (не сећам се да је у историји српске диплматије икохвалио колико се пута с неким руковао), као и да ће његов говор „анализирати 45 дана“ снајближим сарадницима (тај тим чине, претпостављам: брат Андреј, др Небојша, Гашић,Вулин, Д. Ј. Вучићевић и Ж. Митровић… − благо нама!).  Само у колонији странци могу да стварају велепоседе, уништавају домаћепољопривреднике и претварају их у најамне тежаке и у служинчад. А Србија крупнимкорацима иде баш у том смеру.  „Тај страх је безразложан“, каже ми један економиста. „Добићемо ефикаснијупољопривреду и више хране“. „Али, та храна неће бит наша“, одговарам, „проблем сколонијом је што она производи храну, али њено становништво гладује“. „Не брини, уЕвропи нема колонија и нико не умире од глади“, узвраћа ми професор економије.

  Није тако. Ирска је средином 19. века, као британска колонија, прошла кроз тако великуглад да јој је умрла осмина становништва, тј. милион људи.  Ирски пример је поучан и зато би га требало запамтити (в.  овде , стр. 975−1015 и  овде ). Енглези су Ирску коначно покорили 1691. године. То је значило да су реквирирали свевелепоседе и постали њихови нови власници. Ирцима је била забрањена свака врстадржавне или војне службе (осим ако не пређу у протестанте), а економска политикавођена je тако да су, у наредним деценијама, уништени ирска мануфактура, занатство итрговина. Ирци су се, средином 19. века, свели на најамне сељаке. Радили су заколонијалног велепоседника, а заузврат су користили комад земље за сопственепотребе. Велепоседници су производили жито и стоку за британско тржиште, а сељацису на малим парцелама гајили кромпир за себе.  Кромпир је Ирцима био основна храна јер се породица могла прехранити са 4−6 путамање пoвршине него да се производило жито. А онда је 1845. године гљивицаphytophthora infestans, која узрокује кромпирову буђ, уништила целокупан род кромпира.Лондон ништа није предузео да Ирцима помогне, из два разлога: 1) администрацијуметрополе није било брига за ирске сељаке; 2) доминантна економска доктрина тврдилаје да ће се „тржиште побринути за све“.  Ирска је и те 1845. произвела довољно хране да нико не буде гладан, али су жито имесо са колонијалних велепоседа извезени у Британију. С друге стране, сиромашниирски сељаци тешко да су имали довољно новаца да на „слободном тржишту“ набавехрану за себе и своју породицу.  Масовна глад у Ирској 1845. продужила се и следећих година, па је Лондон коначнопочео нешто да предузима, али мало и споро. Током три године умрло је милион Ираца, апреко милион и по избегло је из земље. Урушавање друштва наставило се и када је гладминула, што се види по демографској кривуљи: пре „велике глади“ Ирска је имала 8милиона становника, а у 20. век је ушла с 4 милиона.  

Кромпирова пламењача је у неком тренутку стигла и у Србију, али у њој нико није умроод глади. Српски сељак био је слободан, свој на своме. Од 1835. године сељак јевласник свог парчета земље и једино плаћа порез српској држави. У Србији од 1825.постоје избори, а готово сви сељаци имају право гласа. Србија је једина земља у Европи,а можда и у свету, која у то време има већински сељачку скупштину. Сељак је наоружани чини основ народне војске. Сељак се жали на чиновништво и књаза, али то је типичнонаше претеривање. У доба Кнеза Михаила, влада има пет министара и шестминистарстава, а чиновника има: у Министарству правде девет, просвете једанаест,иностраних дела тринаест, унутрашњих дела двадесет и три, у војном двадесет и пет, играђевина двадесет и четири – укупно  105 државних чиновника.   Србија је од 1830. године аутономна кнежевина, од 1867. у њој више нема туђе војске,самостално доноси устав 1869, а од 1878. и формално је независна држава. Пошто имасопствену управу, Србија може да се брине за свој народ. Законом из 1865. године(потврђеним и законом 1873) одређено је да се сељаку ради било каквог дуга не могуодузети: кућа, плуг, кола, воловска запрега, кобила са ждребетом, крава с телетом, 10оваца, 5 свиња, 5 коза, алат, храна до следеће жетве, а што се земље тиче, 5 дана (1дан = 1.600 кв. хвата) земље и окућница од 1 дана орања.  Баш зато што је Србија била слободна, у њој у није забележено да је неко умро од глади– не милион људи, као у Ирској; не сто хиљада, не десет хиљада, не хиљаду – заиста, у19. веку није забележен такав случај. Били смо сиромашни, али нисмо били гладни –захваљујући томе што смо били слободни. И док је колонија Ирска демографски слабила,слободна држава Србија је јачала: од 0,7 милиона (1834), бројност њеног станповништвасе попела на 2,9 милиона душа (1910).  Зато што је била колонија, Ирска је заборавила свој језик којим данас, од 4,7 милиона,течно говори тек 30.000 људи ( овде ) што је мање од 1% становника. Слободна Србијасвој језик је употпуности сачувала.  Стога, избор између тога да ли бити колонија или да ли бити слободна земља није стварбољег или лошијег стандарда, или избор између новог аутомобила и старе иконе. То јеизбор између глади и слободе, између нестанка народа или пак његовог очувања. СлучајИрске и Србије у 19. веку недвосмислено казује шта би требало изабрати.  Мислимо о томе.  ( ФСК )
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