Остварење застрашујућих прогноза

ИМИГРАНТСКОМ ПРЕВЛАШЋУ У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ ВИШЕ СЕ НЕ БАВЕ
КАТАСТРОФОЛОЗИ НЕГО ПОЛИЦИЈА И ДНЕВНА ШТАМПА (1)

Остварење застрашујућих прогноза

У западноевропским градовима, изван видокруга камера званичних медија и светлости
политички коректних рефлектора, одвија се урбани специјални рат великих размера
између трећесветских имигрантских маса и европских староседелаца. У задњој години
свог живота недавно преминули писац и сликар Драгош Калајић је, по наруџбини свог
италијанског издавача, написао о овом проблему обимну студију под насловом „Инвазија
Европе”. У наредним бројевима објавићемо шире изводе из тог рукописа, који је нашој
редакцији, односно нашем главном уреднику, поверио лично аутор. Пред нама су
одломци из опсежног поглавља под насловом „Страх”

Пише: Драгош Калајић

„Имам кћи која похађа школу у Тор Сапиенци и мора да путује тим возом. Шаљем
је у теретану да јача мишиће” – тако се жали железничар извештачу
миланског недељника
Panorama на насртљиву
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и растућу масу те претње Цигана, што запоседају воз који у раним часовима
полази од Авецана ка римској станици Тибуртина, превозећи не само радни
народ већ и лажне просјаке са штакама, намерно осакаћену децу, лопуже и
провалнике. Реч је о
„пола часа пакла
”
:
„Цигани нас гурају и ослањају
се
на нас, седају нам у крило док им не препустимо наше место. Урлају, зову,
ждеру...
”
Службеници железнице не усуђују се да им траже карте јер знају да ће добити
батине.

У циганском насељу главна, ноћна забава младих састоји се у демолирању
украдених, луксузних аутомобила, које потом претварају у буктиње, уз
експлозије што се разлежу километрима далеко, најављујући, суморно,
време великих промена. Полиција се не усуђује да уђе у насеље уљеза већ
само шаље општинске службе да кротко и понизно покупе остатке пира
уништења. Ноћу Цигани истржу прагове железничке пруге – доводећи у
опасност саобраћај – а најрадије бакар и алуминијум који добро продају.
Жали се други железничар, који се не усуђује да саопшти своје име: „Да би
украли тридесет центиметара бакра – растурили су нам неколи
к
о пута електричне уређаје за покретање трачница, због чега наши људи морају
да раде целе ноћи.
”
Кад се управник станице побунио, Цигани су му запретили:
„Ти си ноћу сам!
”
И доиста, ноћу се чују пуцњи ватреног оружја, а простор око станице и околне
улице су препуни измета и трагова мокраће јер Цигани не воле да користе
одговарајуће заходе, које им је општина ставила на располагање.
1

&

Последње године двадесетог века онај који пише ове редове обрео се у
Бреши, памтећи је као један од најбујнијих градова италијанског привредног
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предузетништва. Падао је сумрак, Трг Империје с торжественом
неороманском архитектуром Пијаћентинија био је пуст, али је суседни, Пиаца
дела Лођа био препун, премда туђина, претворен у арапски сук, где није било
ниједног бледоликог. Иза трга простире се стари део града, потпуно освојен
афричким имигрантима, њиховим радњама и задасима или мирисима лоја, те
несносном буком арапске музике, лишене постојаног средишта и тежишта
гравитације, што лелуја као неко звучно знамење људске поводљивости и
изгубљености. Само понеко лице страроседелаца, бледо, очајно. Помислих,
поносно, како храбро одолевају, али ме је пријатељ, водич, одмах разуверио: „
Не, већ немају куда. Цене станова су толико пале овде да с оним што би добили
не би могли никуд отићи.
”

На тргу, као чудо, инвазији се опирала једна храбра, лепа жена, одлучна да по
сваку цену одржи свој бар и посао. Али у њеном малом, љупком и женственом
простору није било ниједног сивог или црног лица, јер је због сталних насртаја,
па и покушаја силовања од стране таквих одлучила да им забрани приступ,
изговарајући се да су сва места попуњена или већ наручена. Имала је сталну
заштиту момака радикалне деснице, са знамењем белог келтског крста на
црним мајицама. Они су држали угао и мотрили на претње.

Ноћу криминал имиграната, који већ чине петину становништва, поприма
паклене размере. Извештач Corriere della Sera бележи жалбе грађана: „Кроз
средиште града више није могуће проћи. Отворити музеје ноћу? Била би то
лудост јер нас је страх
да ноћу изађемо из куће.
И ко ће да нас брани? Прођите кроз уреде: колико полицајаца и карабињера је
заузето пискарањем? Али зашто на та места не доведу војску и не пошаљу
полицајце на улице? Пре него што буде прекасно
,
јер
с
е пустошење средишта града
одвија
истовремено с бујањем криминала... Зато нам људи одлазе и ми страхујемо од
смрти дес
е
тине малих предузећа. Многи су затворили радње и отишли..
.”
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Градоначелник Бреше шири руке на распећу очајања: „Држава је немоћна!” 2
Извештај од 15. септембра 1999. преноси дирљиву повест професорке
старогрчког језика која је знала напамет Ксенофонове
Анабазе
и која је купила стан изван средишта града уверена да ће тако наћи преко
потребан мир за свој рад. Обрела се у пакленој мори која је тешко угрозила
њено ментално здравље
:
„
Полудела је
”
, каже сусед на доњем спрату, „
одавно ни
са
ким не разговара, нема, о
д
сутна у свом очајању.”
У тим насељима, лакомислени поборници
машина за становање
, као вољом неког циничног или злурадог духа историје, пројектовали су
тргове по узору на левантијске
сукове
, те су и тако привукли имигрантске масе. У једном насељу, од двеста осамдесет
седам станова – Италијани су остали да живе у свега четрнаест, и они на путу
евакуације:
„
У насељу
Serenissimo
(
Најведрији
),
од деведесет седам остало на
с
је св
е
г
а
пет Италијана
,
а од четрдесет и осам станова
у
број
у 27
остало је само троје
.
И
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сто
је и у
број
у
31 нашег насеља
. Само један Италијан, чијег имена се не сећам, остао је у броју
15
… У броју
25
сви су имигранти
,
нема ниједног Италијана.
”
Евакуација се наставља.

&

Према опажању професора историје Лионског универзитета Бернара
Лугана, Французи су инвазији имиграната већ препустили значајне делове
своје територије, особито градове и сателитска насеља, те им предстоји, ако
желе да опстану, да „следе пример Срба” те устану и крену у reconquista. Необј
ављени рат уљеза против староседелаца траје већ годинама и разбуктава се:
пљачке, провале, насиља, подметнути пожари и силовања постали су већ
свакодневица, коју медији властодржаца настоје да помно крију од шире
јавности, обавештавајући само о крупнијим и масовнијим нападима, али с
ванредном шкртошћу, те приписујући све неким магловито одређеним
„бандама младих”, јер би сваки помен њиховог порекла био протумачен као
израз законом забрањене и кажњиве ксенофобије. У противном, по правилу,
злочине приписују не боље одређеним
С
ловенима, чиме се обично покривају
и штите од срамоте бивши
држављани Југославије
Албанци, муслимани или Цигани.
Криминализовати Словене, особито Србе, допуштено је, чак пожељно.
Дан-два касније, ако је злочин тежи и ако су злочинци откривени, признаје се да
су, примерице,
Румуни,
што је опет прикривање и покривање Цигана…
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Патње Француза су постале толико тешке и хроничне да се већ установљују
посебне установе самопомоћи, попут Voix des Francais-Renaissance 95, што
нас преко страница
Le Libre Journal
обавештава о једном просечном и насумице изабраном случају страдања међу
хиљадама. То је исповест самохране мајке двоје малолетне деце, од којих је
једно тешко оболело од менингитиса, принуђене да живи у
лекорбизијеовској
машини за
становање
, као талац насиља и свирепости банде имиграната, што су њен стан
преобразили у стовариште за чување и продају наркотика, претећи да ће
сваку непослушност платити животима најдражих:

„Шта да радим? Полиција има налог од господина градоначелника да не улази
у овај део града. Они који су то покушали били су претучени, одлежавши три
недеље у клиници. Суседи? Овде свако само себе гледа
, јер су
сви престрављени. Објаснила сам инспектору полиције како је за нас веома
опасно да останемо у том стану. Током три недеље ишли смо од хотела до хотела,
без новца, без папира и скоро без одеће. У међувремену
,
наш стан био је потпуно опустошен... Нисмо знали више где да крочимо, толико је
измета било около... И упркос свих доказа које смо поднели полиција још није
ухапсила чланове те банде..
.
”
3

&

Према извештају израелског дневника Maariv, који преноси France Presse,
нетрпељивост имиграната у Француској је попримила такве размере да се
Израел припрема да изврши масовно пресељење француских Јевреја.
Процењује се да Француску жели да одмах напусти око тридесет хиљада њих,
ужаснутих претњама и насиљем.
4

Можда је управо ово сусређивање необјављеног рата на јеврејску заједницу
побудило
многе јеврејске, годинама гласне поборнике мултирасног и мултикултурног
друштва, те јавне а неовлашћене судије тобожњој ксенофобији и расизму који
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приписују сваком отпору инвазији, те горопадне поборнике чеченске
побуне и оспораваоце права Русије да се брани од исламског тероризма и не
допусти стварање некаквог
кавкаског калифата
– од Бернара Кушнера и Алана Финкелкраута до Пјер-Андре Тажева – да
окрену лист
и оптуже управо своје негдашње миљенике за расизам. Уз помоћ
ционистичког покрета
Hachomer Hatzatr
и
Radio Shalom
покренули су осуду
„франкофонске мржње што се шири као и антисемитизам.
”

Извештач Corriere della Sera обавештава да ендемијско друштвено злостање
изазива обрнути расизам, неку врсту „
франкофо
бије која подстиче младе имигранте да дижу барикаде идентитета и језика
,
да иживљавају своју нетрпељивост против белих вршњака и против белачког
друштва
”
. Током њихових студентских протеста
,
„
белци су били нападани и вређани
,
а герилска борба почела је у париском кварту
Goutte d’or
, кварту безаконика сваке врсте...
Један сат пакла, са стотинама младих
beurs
, који су ломили и палили аутомобиле, бацали бомбе
молотов
, што се, уосталом, дешава
на
многим периферијама сваке суботе у
вече.
..
”
5

Тим поводима Пјер-Андре Тажев позвао је француску јавност да се ослободи
страха од исламиста:
„Живимо у некој врсти европеистичког анђелизма
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,
што се нада да ће остати заштићен од сукоба. Дух капитулације, који храни
француска
еврократија
, враћа у сећање Минхен 1938
.”
6

&

Другог новембра 2004. године, у средишту Амстердама, извесни Мохамед
Бујeри заклао је потомка сликара Ван Гога, филмског редитеља Теоа Ван Гога,
кривог што је, по сведочанству муслиманке пореклом из Сомалије, посланице
холандског Парламента Хирси Али – насловљеном Submissin (Потчињавање)
– снимио краткометражни, документарни филм о понижавајућем и
мученичком положају жена под кнутом ислама. Жртву је заклао, односно
жртви је дословно претестерисао врат с четири захвата, а потом је
спремљени, уски бодеж зарио у груди усмрћеног како би учврстио лист с дугим и
претећим писмом против сведокиње. Када је једна пролазница ужаснута
упитала убицу шта је то починио – он је хладнокрвно одговорио:
„Сад знате шта вас чека
.”
7

Како су истраживања утврдила и на основу претходних телефонских
прислушкивања мреже исламистичких удруга, то није био злочин усамљеног
очајника или лудака већ унапред припремљен, крвави протест Бригаде
исламског џихада,
чије вође проповедају потребу убијања немуслимана.
Након клања несрећног Теоа Ван Гога, један је јавио другима:
„Исекли смо јагње на исламски начин.
”
8

Произвођач филма, под силом смртних претњи, није се усудио да га прикаже
(изузев неколико безазлених, стилизованих секвенци), правдајући се:
„Не желим друге мртве!
”
9
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Истраживања стања холандског друштва и односа спрам имиграната открила
су слом обмана и самообмана о мирољубивом мултикултурном и
мултиетничком суживоту. Холанђани су обузети страхом, а понајвише
управо од оних интегрисаних, који их најбоље познају те мрзе. Према
истраживањима, огромна већина имиграната сматра Холанђане изопаченим,
достојним једино презира. Како признаје Роел ден Утер, уредник дневника
De Telegraaf,
влада им је годинама забрањивала да говоре о стварном стању тих односа.
Након сваког злочина јављао му се управник амстердамске полиције с
наредбом:
„Не треба да пишете да су криминалци Мароканци или Турци већ једноставно
Холанђани
.”
10

&

У Италији, где је средиште католичанства, трећи миленијум хришћанства
почео је у знаку ширења протеста муслиманских родитеља против обичаја
држања Распећа на прочељима учионица нижих и средњих школа. Према
објашњењу једног од вођа тог покрета против Распећа, такав призор изазива
трауме у души младих муслимана и стога је неопходно, у име равноправности,
уклонити изазов. Поднео је тужбу и судија је по преком поступку донео одлуку
да Распеће буде уклоњено из школе коју у Аквили похађају његова деца, што је
управник одмах и спремно извршио. 10

Ипак, ни та жртва није била довољна да задовољи противхришћанске
нетрпељивости. Убрзо потом је дошао под удар и сам празник Божића, те
традиционални обичај да деца у школи праве макете свете пећине где је
рођен Исус Христос. Због присуства ученика муслиманске вероисповести,
школске власти у низу места одлучиле су да укину традиционалну прославу
Божића. У Тревизу су је заменили не боље образложеним празником Црвенка
пе
.
Према речима једне учитељице основне школе
Ciardi
– где ученици муслиманске вероисповести чине шеснаест одсто полазника –
новоустановљени празник
Црвенкапе „покреће децу на учешће и повезивање
,
а да не вређа ничија верска осећања
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”
.
Објашњава, подробније, надлежан за нешто што се зове
дидактичка међукултура
: У питању је
„широки дидактички пројек
а
т посвећен миру... Свака школа је изабрала различите делатности саобразне с
циљем да умеша и повеже сву децу. Има других прилика (
sic
!) да говоримо о Божићу и традицији
.”
1
1

&

У Шпанији, некад најревносније верној католичанству, старешинство катедрале
Компостела, једне од најзначајнијих тачака ходочашћа у Европи, одлучило је
да уклони чувену мраморну статуу Светог Сантјага Матамороса на пропетом
коњу, која слави његову борбу и победу над муслиманским завојевачима, те
да је замени другом, новом, политички коректном, што га приказује у прњама
ходочасника,
„како не би
изазивали осећања других етничких група
”
.

Према легенди, земни остаци Светог Сантјага почивају управо у Компостели,
а мраморна статуа је исклесана и подигнута крајем XV столећа, у светковини r
econquista
, ослобађања Шпаније од вишевековне арапске и исламократске окупације.
12

С друге стране, ретки су европски медији који су известили – обавезно шкрто, у
свега неколико редова, скоро стидљиво или застрашено – о свечаном папском
проглашењу за свеца Марка Д’Авиана, који је 1683. године, пред турском
опсадом Беча, својом величанственом духовном снагом и вољом покренуо и
повео европске народе те малобројну војску браниоца престонице царства да
је одбране и одбаце непријатеља, да не допусте исламизацију Европе.
<
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(Октобар 2005)
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(2) Слом "идиле", рађање хаоса

(3) Демонтирање свих одбрана

(4) Заговорници европске пропасти
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(5) Име руже боје новца
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