МЕЂУНАРОДНА
И Н И Ц И Ј АТ И В А З А
П РАЋ Е Њ Е

Фандрејзинг брошура

АНТИСРБИЗМА

Док се не
СУПРОТ
СТАВИ
МО
Антисрбизам је предрасуда против Срба само
зато што су Срби. Током 20. века у више наврата је
доводио до систематског убијања, укључујући геноцид у
Јасеновцу, једном од највећих концентрационих логора у
Другом светском рату.
Враћен је у употребу 90-их година као ратна пропаганда
у сукобима који су ујединили локалне народе и
међународну заједницу против Срба.

Основне поставке гласе: Све српско је негативно;
Срби су криви; Срби су зликовци а не жртве; Срби
нису људи и заслужују нечовечно поступање;
Срби су чудовишта.
Ратови су се одавно завршили али антисрбизам
остаје.
Док се не супротставимо...

Антисрбизам се испољава кроз пристрасност, извртање чињеница, лицемерје,
дискриминацију, оцрњивање, дехуманизацију, говор мржње, културу некажњивости и физичко
насиље - не само у локалним, већ и глобалним оквирима. Присутан је у уметности, индустрији
забаве, науци, политици, правним, економским и војним мерама и, изнад свега, у медијима.

ШТА

СМО УРАДИЛИ

ДО САДА
X

Група волонтера из Србије, региона и српске дијаспоре, укључујући научне раднике, уметнике, новинаре,
грађанске и политичке активисте, основали су Међународну иницијативу за праћење антисрбизма (МИПА)
да би ставили тачку на две деценије антисрпске пристрасности у медијима, дискриминације и расизма. За
мање од годину дана постигли смо значајан напредак:

изграђеног специјално за
истребљивање Срба.
400 милиона гледалаца широм
света погрешно је обавештено
да у жртве логора, њих више од
пола милиона, спадају „партизани,
опозиционари, Јевреји и Цигани” без Срба.
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…

Пропуст
шпанске ТВ

17. септембра 2011, шпанска
национална телевизија РТВЕ
приказала је репортажу о
Максу Лубурићу, заповеднику
концентрационог логора Јасеновац,

Послали смо преко десет
писама и покренули петицију
( 9 srb.am/Peticija ) захтевајући
јавну исправку и извињење због
изостављања жртава геноцида.
5. октобра 2011. РТВЕ се извинио.
Било је то прво извињење једног

светског медија српском народу у
последњих 20 година – добу које
ће остати упамћено по антисрпској
пристрасности медија.
9

2

srb.am/Izvinjenje

Мисе за
усташке
злочинце

Када су у децембру 2011. у Хрватској
одржане мисе за највеће усташке
ратне злочинце, обавестили смо
ловца на нацисте Ефраима Зурофа,
захваљујући ком је прича доспела у
светске медије. 9 srb.am/Mise
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„У земљи
крви и меда”
Анђелине
Џоли

Када је глумица и хуманитарни
радник Анђелина Џоли најавила да
ће следећу, редитељску каријеру
започети филмом о Босни, знали
смо да треба бити на опрезу.
Уложивши сва средства и
напоре да набавимо филм пре
објављивања у Србији, извршили
смо детаљну анализу садржаја
да бисмо испитали антисрпску
пристрасност. Резултат је

2012, на конференцијама за штампу
у Бањалуци и Београду.

био поражавајући: филм није
приказивао ниједну српску цивилну
жртву, док су сви ратни злочинци
били Срби.
Наше налазе смо изнели уочи
српске премијере 23. фебруара

Наставили смо интервјуисањем
српских жртава, укључујући жене
силоване у логорима. 26. марта смо
заједно са удружењима жртава
издали саопштење и пратећи видео
под називом „Анђелина Џоли вређа
жртве силовања”. Сви материјали
су објављени на српском и
светским језицима.
Налазе и саопштења су пренели
бројни медији у региону а видео је
у претраживачима рангиран међу
првим резултатима на претраге
речима „Џоли” и „жртве”.
9
9
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ЖЕНЕ ЖРТВЕ
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Филкингов
говор мржње

У априлу 2012. познати шведски
радио водитељ Герт Филкинг је
изјавио да су Срби „Брејвици,
проклете свиње, психопате и
ретардирани”. Умрежавањем
организација и медија обезбедили
смо реакцију шведске демократије,
тако да је Филкинг суспендован,
тужен и приморан да се извине.
9
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ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ

Твитер, наслов је био промењен у
„Албанац упуцао...”
9
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Намештена
анкета Блица

srb.am/GovorMrznje
srb.am/Izvinjenje2

Билдова
замена

Када је немачки таблоид Билд
објавио наслов „Србин упуцао
бившу жену” приметили смо да су
побркали националност. Убица,
Куртим Нурај, није био Србин, већ
Албанац.
Већ пола сата након нашег
приговора преко друштвене мреже

Спречили смо интернет портал
Блиц да у онлајн анкети постави
намештено питање о Косову, са два
избора за три одговора, у корист
„препуштања”. Сат времена након
нашег упозорења на Твитеру,
намештена анкета је трајно
уклоњена.
9

ратни злочинци
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srb.am/Tvit
srb.am/Ispravka
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srb.am/Anketa

srb.am/Analiza
srb.am/Klip
srb.am/Saopstenje

Разоткривање
насиља
над Србима
на Косову

Када су 1. јуна 2012. немачке трупе у
оквиру КФОР-а отвориле ватру на
ненаоружане српске демонстранте,
отишли смо на место злочина да
утврдимо чињенице. Извештаји
светских медија били су пуни
нетачности и противречности.
Анализа коју припремамо има за
циљ да обавести немачке грађане
о кршењима људских права које
њихови војници чине у њихово име.
У међувремену, на Видовдан
су снаге реда опет пуцале на
ненаоружане Србе бојевом
муницијом, а десет дана касније
двоје повратника је убијено.
Наше реакције укључују видео
са сведочанствима очевидаца о
полицијској бруталности.
9
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srb.am/NATO
srb.am/Klip2
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ДвE
комеморације
у Сребреници
srb.am/Clanak

У јулу 2012 . су одржане две
комеморације за жртве рата у
Босни 1992-95 у сребреничкој
регији - једна за бошњачке,
друга за српске жртве. Медијско
извештавање је било пристрасно:

српска комеморација је била
прећуткивана, умањивана, па чак
и названа „фештом”, срамотом и
увредом за бошњачке жртве. Такве
одреднице су заиста увреда за
жртве, али српске. Разобличили
смо новинарску клевету и сада
подносимо тужбу.
9

srb.am/Saopstenje2

ПОБЕде
УЗИМАЈУ
маха…

9
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Усташки
поздрав
улази у ЕУ
srb.am/Clanak2

Усташки поздрав „За дом спремни”
се опет орио из десетина хиљада
грла на концерту поводом хрватског
државног празника, којим се
обележава годишњица 4. и 5. августа
1995. када је хрватска војска етнички
очистила четврт милиона Срба
староседелаца. По свој прилици
ће контроверзни певач Томпсон
и његова публика наставити ову
традицију и наредне године, само
овај пут као грађани Европске
уније. У жељи да делујемо на
време и превентивно, објавили смо
саопштење јутро након концерта,
снимили видео, а сада предузимамо
даље акције са јеврејским и српским
организацијама из Хрватске.
9
9

srb.am/Saopstenje3
srb.am/Klip3

Наша прва активност је то
променила, означивши историјску
прекретницу тачно 20 година након
повратка антисрбизма
(види чланак у Њујорк тајмсу из
септембра 1991, Политика САД
према Југославији заокреће ка
сузбијању Срба, 9 srb.am/Curbing ).
Од тада, наши резултати доказују да
је могуће преокренути ситуацију.
Замах је на страни истине: шпанској
телевизији је за извињење и
исправку требало месец и по
дана, шведском радију три дана, а
немачком таблоиду само пола сата.

Две деценије су људска права,
правне и етичке норме биле кршене
без икаквих последица када се
радило о Србима.
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Порицање
холокауста
у Јасеновцу

Један од водећих хрватских
листова 22. августа 2012. је објавио
чланак у ком се пориче холокауст
у Јасеновцу.
Тврдње да је логор само
великосрпски мит изнео је
римокатолички свештеник,
начелник Надбискупијског архива
у Загребу. Посебно боли што је дан
раније 71. годишњица Јасеновца
протекла у општем муку, тако да
је једина успомена на жртве била
ова увреда. Обавештавањем српске
јавности омогућили смо лавину
реакција и тако постигли двоструки
успех.
Срби ипак нису оћутали
ни увреду ни годишњицу
Јасеновца.
9

srb.am/Lavina

Пажња расте: наш видео о
извињењу шпанске ТВ је на Јутјубу
имао 15.000 прегледа у једном
дану (6. октобар 2011). Шест месеци
касније, снимак Филкинговог говора
мржње у једном дану је имао 34.000
(23. април 2012).
Када је српски дневни лист Press
обавестио читаоце о оснивању
MИПА, била је то прва употреба
појма „антисрбизам” у медијима.
Од тада, теми је посвећено пет
насловних страна у Србији.
9

srb.am/Objave

Нови талас антисрбизма који
је дошао са Џоли наишао је на
организован отпор. У међувремену,
тениска звезда Новак Ђоковић не мање познат него холивудска
звезда - довео је екипу водеће
америчке ТВ емисије у подрум где се
као дечак скривао од НАТО бомби.

Наша Фејсбук страна у просеку
досегне 25.000 људи недељно и тај
број стално расте. Брзо смо постали
најактивнији Твитер налог у региону,
не само у областима медијске
пристрасности и антисрбизма, већ
и људских права уопште. Иако
кратки и неформални, разговори
које водимо на Твитеру показују сву
снагу наших аргумената.

9 srb.am/Djokovic

9

srb.am/Razgovori

Молимо вас само да задржите отворен ум и упамтите
највећу разлику: ОВО делује.

КАКО
СМО ТО УРАДИЛИ

Реакције против антисрбизма су постојале и раније. Захвални смо свим
предводницима и почаствовани што са некима од њих већ сарађујемо.
Они најбоље знају колико је њихов труд био велик, а одзив мали. Зид ћутања
је био непробојан. Само неколико месеци пре инцидента са шпанском ТВ, нас десетине
хиљада смо потписали петиције против Челси Хендлер због антисрпског говора
мржње. Она нас је напросто игнорисала ( 9 srb.am/Unrepentant ). Шта смо дакле овај
пут урадили другачије?
Наредних 12 тачака су основа нашег приступа, и више од тога - наше стратегије.
Настале су из вишегодишњег истраживања и искуства, кроз борбу и патњу, унутар
нове генерације која се са антисрбизмом суочавала свакодневно, од детињства.
Приступ је нов и другачији. Многе ће изненадити, а неке и шокирати. Молимо вас
само да задржите отворен ум и упамтите највећу разлику: ово делује.
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К’о из
земље
трава

Зашто је успех постигнут ван
постојећих српских установа? Зато
што су институције припадале
систему - не само политичком и
организационом, већ и идејном који је био неспреман и затворен.
Недостајали су му капацитети и
планирање, док су са друге стране
способни појединци са плановима
остајали без системске подршке.
Једини пут за успех водио је одоздо
нагоре: нове идеје се јављају међу
појединцима, који се окупљају и
спроводе их, промовишу и стичу

3

Моба

Заиста смо међународна
иницијатива. Сви су позвани
и добродошли да заједничаре
у нашим вредностима, раду и
заслугама. Наш успех великим
делом лежи у окупљању
различитих појединаца и
институција око заједничких
активности.

подршку, да би на крају нови метод
увели у систем.
2

Лична
одговорност

Борба против антисрбизма је од
великог интереса за заједницу,
али без непосредног интереса за
појединца. То је разлог зашто су
многи свесни док само ретки нешто
и предузимају.
Али будимо јасни око једнога:
ако ми ово не урадимо, нико неће.
Зато смо престали да чекамо, да
налазимо изговоре, и сада се
надамо да ћемо пронаћи критичну
масу истомишљеника спремних да
нас подрже или нам се придруже.

Сви наши текстови и преводи
плод су заједничког уређивања.
Сковали смо за то нову реч у
српском језику - имоба. Реч је
састављена од првог гласа имејла
или интернета и мобе – српског
обичаја заједничког рада као вида
солидарности.
9

srb.am/Imoba
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Интернет
као основа
и алат

Ухватили смо талас информационе
револуције. Без интернета бесплатног, отвореног и моћног
- наши успеси не би били могући.
Он нам је омогућио да се повежемо,
заједнички радимо и вршимо утицај
у реалном времену, широм света и
уз ниске трошкове.
Нови медији као што су блогови,
видео клипови и друштвене мреже
су наша специјалност.
5

Самопоштовање

Срби су самоцензурисали
помињање властитих жртава у
Јасеновцу много пре шпанске ТВ.
Домаћи „Српски филм” је далеко
гори случај антисрбизма него „У
земљи крви и меда” Анђелине Џоли.
Када смо питали Србина ког су
НАТО трупе тешко раниле без
икаквог разлога, „Како једном
народу може да постане нормално
да га лове као животиње?”,
одговорио је: „Па, нисмо ни ми неко
цвеће.”
Несвесна антисрпска предрасуда је
толико распрострањена да захвата и
нас саме. Али Срби су људи и имају
иста људска права као сви други.
Нема никаквог „па...” око тога!
6

Важно је
победити!

Раније су многи Срби очекивали да
изгубе, а неки чак и прижељкивали,
само „праведно и славно”. Било је
то погрешно тумачење Косовског
завета. Други су желели да дају
одушка свом гневу. Сви су добили
шта су тражили или заслужили.
Са друге стране, ми смо желели
резултате. Не само да дамо све од
себе, не само да очистимо савест,
већ да победимо пред другима и
самим собом.

7

Рад пре свега

Рад је често долазио последњи ако би уопште стигао на ред - након
мишљења, расправа, стрпљења,
сумњи, страхова... Неактивност је
постала начин и начело живота.
Поводом грешке шпанске ТВ,
истакнути Срби су нам говорили:
„Добро је да се неко уопште сећа
Јасеновца”. За Џоли: „Само јој
дајете на значају”. За повратак
антисрбизма, далеке 1992: „Истина
ће се борити за Србе”.
2012. ми кажемо „Срби ће се
борити за истину.” Изградили смо
организациону културу у којој се
постигнућа вреднују, а рад је на
првом месту.
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Кадри стићи

Победити значи достићи циљ. Било
да смо на 0% или 90% пута, док
нисмо стигли, ништа није урађено.
Морамо бити довољно добри. Не
само да бисмо обавили задатке, већ
и да бисмо савладали супарнике.
Многи наши чланови су високо
стручни и образовани. Ако
упоредите наше активности са
медијима, институтима и судовима,
видећете да смо дорасли изазову.
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Темељна
припрема и
јаке основе

Попут врха леденог брега, видљиви
резултат почива на далеко већој
невидљивој припреми. Зато се
од првог дана, са шпанском ТВ,
спремамо пажљиво и темељно.
9

srb.am/Priprema

Стичемо целовит увид у случајеве
антисрбизма а затим одређујемо
приоритете за реаговање.
Проналазимо и проверавамо изворе
да бисмо утврдили чињенице. У
расправама се не свађамо већ
износимо аргументе. У критикама
избегавамо емоције и пуштамо
чињенице да говоре за себе.
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Здраве вредности су
најбоље надахнуће
Наше активности се заснивају на позитивним
људским вредностима истине, правде, једнакости
и људских права. Ми знамо да жртве заслужују
поштовање а злочинци осуду и да је истина изнад
политике. Такође, стављамо етичко изнад етничког.
Чак и када се бавимо најгорим патњама и
увредама, не губимо веру да ће добро
надвладати. Зато остајемо пристојни и
позитивни.
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Доследност
је пресудна

Не могу постојати недостојне жртве,
ни пробирљива огорченост, ни
искључива људска права, ни
делимичне истине. Ако било шта
од овога постоји по етничком
кључу, име за то је расизам.

Српске жртве су приоритет јер су највише занемарене
и једине систематски и универзално кривљене у
последњим балканским ратовима. Али не заборављамо
да су оне само део свих жртава.

Отворени
према свету
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Проблем треба решавати тамо где је настао: у свету. А
на глобални антисрбизам се не може утицати из локалне
перспективе. За свет, српске жртве су важне зато што су
жртве а не зато што су српске. Што више инсистирамо
на локалном, глобална јавност мање обраћа пажњу.
Насупрот томе, отвореношћу се српским аргументима
отварају многа претходно затворена врата.

Говоримо свету,
и свет почиње да
слуша.
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ЗАШТО ОВО
РАДИМО?
Једном смо морали у сред ноћи да позовемо заузетог оца двоје деце, који се при томе опорављао од рака, да би
превео текст. Урадио је то одмах, уместо спавања. Никад није упознао ни нас, ни било ког од других учесника.
Зашто су изванредни појединци широм света спремни да уложе квалитетан рад, без плате, чак и када се
међусобно не познају?
Зато што је антисрбизам постао неподношљив и само су чекали прилику да му се супротставе.
Kао и сваки расизам, он је увек био нетачан, неправедан и напросто погрешан. Али смо се тешили да су то
последњи трзаји ратне пропаганде из злогласних деведесетих које су остале иза нас.
Док коначно нисмо схватили да антисрбизам неће нестати сам од себе.

Сада смо одлучили да се боримо и победимо. За будућност:
• Будућност сваког Србина и сваког грађанина Србије и Републике Српске, јер нас окови антисрбизма ометају
у свему што радимо. И у привреди: глобални брендови не долазе из презрених нација.
• Будућност региона, јер антисрбизам је главна препрека помирењу. Антисрпска предрасуда је свима постала
идеалан изговор да се не суоче са прошлошћу. Злочини других се заташкавају са „Сви знају да су Срби криви”.
Српски злочини се релативизују са: „Сви лажу против нас”. Прећутаним злочинима је суђено да се понове: као
што смо видели са зверствима из геноцида над Србима у Другом светском рату.
• Будућност нашег света, јер антисрбизам значи лажну посвећеност темељним вредностима на којима та
будућност почива, док се поступа управо супротно. То доводи до нечега што смо назвали антисрпски апсурд:
хуманитарци игноришу људску патњу, борци против расизма заступају расизам, борци против геноцида
поричу геноцид а активисткиње за женска права вређају жртве силовања.

КО

СМО МИ?
Десетине људи су до сада
учествовале у нашим
активностима. Већина су високо
образовани Срби из дијаспоре на
Западу, али доприносе и многи
други, чак и анонимно. Двојца су
стално ангажовани:
Андреј Фајгељ (34), оснивач
МИПА. Доцент на Универзитету у
Крагујевцу. Као студент, учествовао
је у протестним активностима
против НАТО бомбардовања.
Одбранио је докторску тезу о
српским гуслама у Француској,
где га је 2004. затекао мартовски
погром на Косову. Упутио је
захтев за исправку националној
телевизији јер су извештавали о
„међуетничким сукобима” уместо о
организованом насиљу над Србима.
Захтев је одбијен уз образложење
да нису помињали „affrontements interethniques” већ „violences intercommunautaires”. Ма како безначајна
(обе одреднице изједначавају
жртве и злочинце), ова финеса је
послужила као изговор. Зато је
следећи пут, са шпанском ТВ, знао
да не сме бити места за изговоре.
Недавно је спровео први српски
пројекат производње ћириличних
тастатура. Отац је троје деце.
Мирослав Илић (31), пројект
менаџер у МИПА. Професор
историје са дугогодишњим
искуством у грађанском активизму.
У НВО Центар за савремену
едукацију ( 9 CSE.rs ) напредовао
je од предавача, преко тренера
за тренере, до менаџера и
председника. Организовао је две
прославе Европског дана комшија
( 9 komsha.rs ) у Новом Саду.
Посланик је у Скупштини града
Новог Сада. Баба му је један од
последњих преживелих логораша
Јасеновца.

СЛЕДЕЋИ
КОРАК

Наша визија је да у следећих
десет година антисрбизам
уместо глобално подразумеваног
постане глобално неприхватљив.
То се може остварити само
довољним притиском на његове
починиоце и заступнике.
Наши револуционарни успеси су
доказали наше капацитете, али су
они само пилот пројекат за праву
борбу против антисрбизма.
Сада је та борба углавном
реактивна, а мора постати и
проактивна. На пример, можемо
предвидети да ће годишњица
Првог светског рата 2014. бити
прилика за антисрпски историјски
ревизионизам, и спремити се на
време.

Активности

повремене
стратешке
реактивне
тренутне
у медијима
добровољне
професионалне
редовне
систематске
проактивне
ретроактивне
у другим пољима
одрживе

Она је тренутна, а мора постати и
ретроактивна, и покрити случајеве
антисрбизма до 1991. и раније.
У великој мери је ограничена на
медије, а мора обухватити друге
области, пре свега науку и право.
Уопште, потребно је да активности
достигну критични ниво квалитета,
обима и редовности. Морају бити
развијеније и разноврсније: видео
продукција и блоговање треба
да буду подигнути на следећи
ниво, преписка и теренски рад
интензивирани, публикације треба
да се прошире на новинске чланке,
научне радове и књиге. Изнад свега,
истраживањем и документовањем
морамо обезбедити свеобухватне
базе српских жртава и случајева
антисрбизма.

Пилот

Пуни

успеха
Наша визија не може бити остварена само ентузијазмом и
мобом. У следећој фази, желимо да борба против
антисрбизма постане наш главни приоритет. Не хоби, не
добротворни рад, не други посао.

Српска борба за истину заслужује и
захтева професионализам.

Наш циљ је
да сакупимо
100.000 € за
наредну годину
активности. Тај буџет
ће покрити плате и путне
трошкове за четворо g

стално запослених, опрему и трошкове за канцеларију и
хонораре за сараднике. Поред горе наведених сталних
активности, служиће и за реализацију бар једног великог
пројекта годишње:

Као и све остало, овај буџет је планиран за победу. Обим
и квалитет будућих активности може се предвидети
на основу постојећих резултата који су постигнути на
добровољној основи, из сопствених прилога и донација
вредних једну десетину предложеног буџета.

• интерактивни сајт балканских ратова који би укључивао
српске жртве, са базом података и временском линијом.
• међународна конференција о темама које захтевају
додатно истраживање као што су: логор Старо сајмиште,
балкански геноциди, настанак и развој антисрбизма.

ШТА
донатори

ДОБИЈАЈУ?
• Правда за српске жртве и утеха за
њихове породице.
• Спасени животи: док се не оконча
култура некажњивости, Срби ће
бити у опасности, што доказују
нерешена убиства повратника у
Хрватској и на Косову.
• Живот и каријера без терета
предрасуда за вашу децу.
• Побољшан имиџ Срба у свету.
• Побољшане политичке позиције
Срба у региону, укључујући
питања укидања Републике Српске
и независности Косова.
• Здрава основа за будућност
региона.
• Домаћинско и делотворно
коришћење вашег новца.
• Месечни извештаји о нашим
активностима и финансијама.
• Име приказано на списку
донатора.
• Награде у зависности од износа
донације.

ЗАШТО

ТИ?
Срби као заједница имају
великих потешкоћа у
спровођењу пројеката од
националног интереса.

Ради се о лошој традицији
насталој још крајем 19. века, када
је српска елита почела да напушта
српско становиште у корист
југословенског. Од тада, српски
национални пројекти постајали су
све мање пожељни.
Данас, они и не постоје. Добре
намере обично остају три корака
од реализације: 1) рад 2) сарадња 3)
подршка.
Ми смо направили прва два
корака - или, тачније, скока. Али
ко ће подржати борбу против
антисрбизма? Чији је посао
одбрана српских жртава, или
општег добра уопште?

не допусти још 20
година антисрбизма!

Док одговор
прелази из „свачији” у
„ничији”, опште добро пропада.
Са друге стране, суседне нације
подржавају сопствене пројекте већ
деценијама. Исто тако, заступници
антисрбизма уживају обилну
подршку.
Одбрана заједничког интереса
почиње од тебе. Ако не нас, подржи
неког другог. Ако нико није
довољно добар, поведи. Само
не допусти још 20 година
антисрбизма.

Донирајте

Beneficiary:
Međunarodna inicijativa
za praĆenje antisrbizma

У динарима
160-371475-84
Banca Intesa
У страним валутама
IBAN:
RS35160005400000191381
SWIFT: DBDBRSBG
Banca Intesa, M. Popovica 7b
11070 Novi Beograd, Serbia
Сазнај више:
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Ако не желите да донирате, постоји још много
начина да помогнете: од помоћи у организацији
фандрејзера, преко разглашавања нашег рада, до
пријављивања AНТИСРБИЗМА:

srb.am/Doniraj

ЛИНКОВИ:

9 prijavi@antisrbizam.com

Увек су нам потребне информације, контакти и рад.
Највише нам требају вештине из следећих области:
писање, превођење, лекторисање, преписка, право,
друштвене мреже, веб дизајн, видео уређивање,
управљање базама података, истраживање, писање
пројеката и управљање пројектима.
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Antisrbizam.com
twitter.com/Antiserbism
facebook.com/Antiserbism
youtube.com/Antisrbizam
youtube.com/SerbVictims

