
ЛИЧНИСТДВ чедомир антић

ПОЛИТИКА НИЈЕ ПОМУТИЛА ПОПИС
ОБЈАВЉЕНИ су резулгати прош-

логодишњег пописа у Републи-
ци Србији по националној припад-
ности. Лоша весгје да готово цело-
купно становништво Србије рапид-
но стари. Мањак од више од
300.000 становника Србије у одно-
су на прошли попис већином отпа-
да на Србе, али чак трећину недо-
стајућих чине припадници мањи-
на. Добра весгје да, приликом по-
писа, није било већих притисака на
граћане. Кампању у прилог неког
изјашњавања није водила већин-
ска нација, што је одлика демо-
кратске државе. Покушај стварања

војвоћанске нације, упркос вели-
ком утрошеном новцу, овом при-
ликом није успео. Кампања у при-
лог интегрисања свих муслимана у
бошњачку нацију, такоће, углав-
ном није уродила плодом.
Свега 28.500 граћана Србије у кра-
јевима северно од Саве и Дунава
изјаснило се по регионалном прин-
ципу, чак трећина њих у Новом Са-
ду. То је укупно свега 1,45 одсто
становника АП Војводине. Мећу
регионалце спадају Сремци, Бач-
вани, Банаћани, Војвоћани, Ново-
саћани... Треба само нагласити да
је реч о свега петини гласова које

су "војвоћанске странке" добиле у
време када су 1997. профитирале
на изборном бојкоту демократске
опозиције, трећини гласова за које
су у ДС веровали да би их на избо-
рима могао добити ЛСВ! Регионал-
не припадности, па самим тим и
војвоћанске, готово нема изван
крајева са српском већином (реци-
мо у Ади регионалаца има 0,49, у
Сенти 0,52, у Бачком Петровцу 0,81
одсто). Упркос вишегодишњим на-
порима, у којима су учествовале и
поједине перјанице евроунијског
невладиног сектора, не само да
није дошло до очекивано великог

в
повећања броја Бошњака, већ су
сразмерно знатно већи раст забе-
лежили вишеструко малобројнији
национални Муслимани.

У Србији је до овог пописа живело
скоро 90 одсто преосталих балкан-
ских Југословена. У време када је
фпски народ оптужен да је разо-
рио југословенску државу, када су
Срби у региону изложени великој
асимилацији, године мира су ипак
довеле до значајног пада нацио-
налних Југословена. Данас их има
23,3 - три пута мање него 2002, али
и око 150 пута више него у Хрват-
ској!В


