М А Н И Ф Е С Т
НАЦИОНАЛНОГ ОПСТАНКА
Србија је у тешком стању. Заморена, остарела и оболела. За њено лечење
нико не шаље СМС поруке. Можда лека нема. Лекари беже у свет. Њена деце
такође. Србија се не жали, само тугује, самује и полако се гаси.
Србија је у тешком стању. Опљачкана и сиромашна. Живи гротескну судбину,
а они који су на њено име, и у њено име, узели лична богатства, и даље машу
њеним именом и њеним интересима, крчмећи све што им под руку дође.
Заклињу се у Србију и пљачкају. Неуморно, мукло, разбојнички дрско.
Уморна Србија ћути и трпи. Докле?
Бројке сурово кажу да је у Србији 7 001 444 становника и то данас, 2018.
године. Само 2012. било је 7 201 497 становника. У Србији је угашено око 800
одељења. Она која још постоје углавном не броје више 30 ученика, као некад,
толерише се број од 16 до 22 ученика.
У Србији је 2015. рођено 65657 деце, али је умрло 103 678 људи. 2016. година
показује још трагичније чињенице нашег нестајања , рођено је 64134 деце,
али је умрло 100834 људи. У 2017. умрло је 103 722 људи, а рођено 64894
деце.

Уз исељавање, које поприма размере егзодуса, за непуну деценију, бићемо
мањина у сопственој отаџбини, а према подацима УН, ако се тако настави, за
коју деценију сасвим као нација нестати.
У Србији је чак 1200 села у фази нестајања. У градовима је огроман број
празних кућа, а школе се затварају јер деце нема довољно.
Шта се догађа са нама? Шта се догађа са Србијом?
Србија је привлачна страним инвеститорима, они је освајају, троше, користе,
исцрпљују. Србију насељавају неки други народи и добијају већа права од нас,
а наша младост одлази у разне бестрагије, да се потуца по свету. У Србији се
добро осећају криминалци, а нелагодно и незадовољно грађани. То морамо
променити!
Људи који напуштају Србију су млади, продуктивни и образовани, процењује
се да је њихов број за последњих пет година већи од пола милона, али тачни
подаци се крију, или не знају , или никога не интересују. Они ће потомство
добити негде у свету , далеко од Србије. Они ће постати неки други људи, они
ће допринети бројности неких других народа. Ако не покажемо да нас
интересује наша младост, ни њу више неће да интересује Србија, а ни ми
који ту останемо. Избори 2017. показују да је у иностранству Србија имала
само 8471 бирача, а у затворима 8658.
У Србији народ нема државу која би требало да подржи живот својих
грађана. Институције које би дефинисале и браниле српске националне
интересе, стратегију развоја и одржања не раде, или не постоје. У Србији се
не поштују уставом гарантована права на живот и здраву животну средину,
не поштује се право људи на природне ресурсе, доносе се закони супротно
сигурности , безбедности и интересу народа.
Судбина Србије и судбина свих нас који желимо да останемо и опстанемо на
својим вековним огњиштима и коренима, зависи од наше свести и
одговорности , о томе колико нас је и шта ми, толики колики смо, можемо и
хоћемо са собом и својом отаџбином.

Србија чека све нас, јер друге до нас нема. Зове да се окупимо и сачувамо је
од смрти у беди, од смрти у понижењу, од смрти у нестајању.
Србија тражи да сви ми, јер других до нас нема, донесемо :
1. Поништење потписа у Маракешу од 10.12. 2018. Којим се допушта да
Србија прими више од МИЛИОН миграната који имају право да добију
српско држављанство.
2. ОДЛУКУ о хитном и тачном попису становништва, старосној структури
становништва и тачном броју грађана са бирачким правом;
3. Србија тражи измену ЗАКОНА о бирачким списковима, да бирачки
спискови буду јавни, а гласање тајно. Да не гласају више мртви како би
сахранили живе. Да наша власт, чува нашу част.
4. ЗАКОН о лустрацији и ЗАКОН о пореклу имовине. Србија мора да
почисти своје двориште и смести све оне који су поверење грађана крчмили и
богатили се кроз разне политичке дресове и преко промена истих тамо где
треба да буду у затворе или у историју.
5. ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ младим високообразованим
стручњацима у земљи и онима који се у земљу врате, за покретање посла;
Само они могу бити мотор њеног развоја, само је они могу економски
унапредити и рађањем обновити . Најумнији, најобразованији су гаранција
срећне будућности и опстанка.Они ће сачувати ову земљу , они ће је обновити
и унапредити. Они морају да склоне све оне због којих су одлазили.
6. Србија тражи да се донесе Национална стратегија о породици како би
деца и породица постали приоритет бриге друштва и законодавства.
Најважнији интерес Србије је да у њој живе бројне породице са још бројнијом
децом, тако ће живети и школе, и фабрике, и установе... Да наша деца без
родитељског старања најлакше буду усвојена управо у Србији. Само тако
имамо будућност. Само тако живеће овај народ, живеће Србија!
7. Србија тражи хитно формирање Националног савета и стратегије за
очување суверенитета над земљом, храном и природним ресурсима и јавним

добрима Републике Србије и њених грађана. Очување овог суверенитета нам
гарантује независност , опстанак и останак на овим просторима .
8. Србија очекује Закон о одговорном управљању природним
ресурсима Србије који гарантује да ће од својих приодних богатстава, а због
којих смо баш и постали плен белосветских грабежљиваца, грађани Србије
имати највише добробити.Такође се морају пописати и у јавни каталог
ставити сва наша природна богатства и природни ресурси. То је оно што
припада свима нама и чини заједничко добро , а само у власништву грађана
Србије биће сачувано и служиће опстанку и будућности Србије. Ми морамо
знати шта имамо и колико то вреди. Такође је важно изборити се да се по
хитном поступку преиспитају спорне приватизације у Србији као и сви штетни
међународни уговори који се односе на обрадиво земљиште, али и све
остале природне ресурсе који су пресудни за биолошки опстанак народа на
територији Републике Србије.
Заиста, ко може више од нас волети и чувати наша природна богатства? Нико!
9. Србија вапи да настави са радом НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА и утврди
стварна штета од последица НАТО бомбардовања и да се покрене
иницијатива за ОДШТЕТНИ ЗАХТЕВ према тој ратној Алијанси пре свега због
људских жртава и последица које трпе становници Србије , а и материјалних
добара која су девастирана или уништена.
10. Србија и њени грађани траже КОДЕКС МОРАЛНИХ ПРИНЦИПА И
ПРАВИЛА У ДРЖАВИ где :
• Политичка и економска власт морају да се раздвоје.
• У политици и економији нема места за корумпиране и друге
преступнике.
• Нема места за оне који су на местима одлучивања а презиру опште
добро и националне интересе а својим утицајем и одлукама врше,
социјално и економско пропадање, отуђење природних и јавних
добара, одобравају отуђење државе имовине и земљишта, давање

неадекватне плате раднику за рад без могућности за достојанствен
живот, чиме се крши морални закон који утиче на цело друштво.
• Држава, друштво и привреда дужни су да се одмах позабаве
достојанственим животом породица, радника и пензионера а посебно
оних који себи не могу да зараде за хлеб. Домаћинско управљање
привредом је социјално одговорни вид управљања и чин родољубља.
Србија је у тешком стању, али ми немамо право да окренемо главу пред оним
што јој се догађа, јер ова пропаст и нестајање догађају се нама.
Окупљамо се да покажемо да смо живи, да Србија живи и да бринемо о њој и
себи. Ми немамо другу отаџбину, ми немамо резервно порекло, ми немамо
циљ да освојимо ко зна који крај ове планете да бисмо тамо нашли срећу.
Нама је довољна Шумадија, Мачва, Војводина, Топлица, Подриње, Рашка,
Браничево, Косово и Метохија, Поморавље, Подунавље, Прешево, Санџак,
Расина, Тимочка крајина, наши градови, Ниш, Краљево, Чачак, Суботица, Нови
Сад, Београд ... наша села, улице, двориште и наше огњиште.
Ако нема нас , нема Србије. Ако нестане Србија, нестали смо ми!
Заједно смо у борби за опстанак.
Србија нестаје!

Србија НЕ СТАЈЕ у борби за Ж И В О Т!

