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ВЕЛИКИ НАРОДНИ ПРОТЕСТ
У БЕОГРАДУ 13. АПРИЛА

Дуго најављивани општенародни протест против
политике актуелне власти одржаће се у Београду 13.
априла испред Народне скупштине, са почетком у 15
часова. Позивамо све незадовољне грађане да искажу
свој став због недостатка основних слобода у друштву
као што су слобода медија и слобода избора. Позивамо
грађане да својим присуством подсете власт да она
постоји због грађана, а не грађани због ње. Позивамо
на протест против издаје Косова и Метохије. Позивамо
све друштвене слојеве да затраже повратак реда и
правде, јавног морала и поштовања грађана. Позивамо

на протест против погубне економске политике који од
нас прави јевтину радну снагу. Позивамо на бунт против
лажних диплома и партијског запошљавања. Позивамо
на промену система да би нам омладина остала овде, а
не отишла у бели свет. Позивамо највише Београђане
да устану против рушења и ружења града, против
девастирања Калемегдана и мењања изгледа њиховог
родног места.
Има много разлога за протест против ове власти. Нека
свако изабере свој, па да се сви видимо на народном
скупу у центру Београда.

ПРОТЕСТ У РТС-У
И ИСПРЕД ПРЕДСЕДНИШТВА
Један од видова протеста против уређивачке политике
РТС-а био је одлазак председника Двери Бошка Обрадовића
и других лидера Савеза за Србију у централну зграду
РТС-а, у току протестне шетње 16. марта. Једина намера
протестаната била је да од дежурног уредника затраже да
представници протеста гостују у другом дневнику и да
објасне народу шта су захтеви људи који четврти месец
протестују на улицама српских градова, а руководећи се
слоганом РТС-а „ваше право да знате све“. Наравно, уредник
је то одбио, чак није хтео ни да разговара, након чега је
уследио обрачун полиције са окупљеним народом. Протест
се наставио сутрадан испред зграде Председништва, у току
конференције за новинаре председника државе, а завршио
се испред станице полиције у Булевару деспота Стефана
Лазаревића, као израз незадовољства због ухапшених и
експресно осуђених ђака и студената.
Режим је овом приликом показао да не преза од
употребе голе силе како би заштитио своје „право“ на
ауторитарну владавину у којој нема места за другачије
мишљење. Режим сваког дана урушава демократски
поредак, што изазива све веће незадовољство грађана.
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НАПАДИ НА ДВЕРИ
Када нам насловне стране и велику пажњу
неколико дана за редом посвете сви најважнији
режимски дневни листови – то нас веома радује јер
нас изнова уверава да смо на правом путу.
Жестоки наставак пропаганде СНС против
Двери само је доказ да су протести широм Србије
успешни и да по сваку цену треба зауставити све
нас који протесте подржавамо. Посебно у светлу
припрема за велики народни протест у Београду 13.
априла, очекујемо још већи притисак на Двери и све
друге учеснике у протестима. Циљ режима је да нас
све облате и дисквалификују, а ако је могуће поделе и
посвађају, са крајњом жељом да се протести зауставе
и прекину.
Можемо да разумемо интерес режима да
се Двери ломе и сломе како би уништили једног
противника коме не могу ништа већ седам година,
а тако би желели да нас нема јер их непрестано
подсећамо на њихову мрачну политичку прошлост
и садашњост. Пошто не могу да нас уцене јер иза нас
нема никаквих афера, пошто немају шта да нам нађу
јер нисмо били на власти, остаје им само да измишљају
и лажу. И нема шта да о нама нису лагали: да бијемо
жене, да смо опљачкали Хиландар, да смо истовремено
и агенти ЦИА и руски шпијуни, а сада и да смо масони
и лопови који су опљачкали државни буџет.
Годину дана траје детаљно чешљање
финансијског и сваког другог пословања Двери
последњих година – и ништа нису нашли! Зато што
ничега спорног и незаконитог у нашем деловању и
пословању нема.
Жао нам је што у овој медијској акцији режима
против Двери учествују и неки наши бивши чланови
и сматрамо да то не може да им служи на част. Зар да
у режимским медијима за рачун актуелне власти блате
Покрет коме су припадали, и то у тренутку док у 100
градова и општина Србије свакодневно трају протести
против Вучићеве диктатуре?
Позивамо све чланове Двери и комплетну
опозициону јавност на јединство у овом тренутку када
Вучићев режим тражи пукотине међу нама како би
пробао да заустави своју скору пропаст и пад. Вучићев
режим ће преко својих медија и убачених удбашких
елемената међу нама све покушати да заустави
народно незадовољство, грађанску непослушност
и велике демонстрације које су пред нама, али неће
успети. Време је истекло. Ова власт мора да оде.
Инфо служба Двери
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ИВАН КОСТИЋ:
МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПОНОВО ОБМАЊУЈЕ ГРАЂАНЕ
Зашто министар пољопривреде Бранислав
Недимовић не одговори на конкретна питања
која су му поставили посланици у Скупштини
Србије, а која се тичу избацивања термина
генетски модификованих организама из четири
члана Закона о безбедности хране и увођења
сумњивог и недовољно објашњеног појма Нове
хране. Шта је то Нова храна? Стручна јавност
зна да се припремају измене Закона о ГМО и да
ће Србија опет све урадити оно што им нареде
ЕУ и Светска трговинска организација оличена
у лобију мултинационалних компанија, без
обзира што ће то бити на штету наших грађана,
домаћих предузећа за семенску производњу и
комплетне домаће економије!
Због константног обмањивања јавности по
питању измена и допуна закона који се тичу
безбедности хране, Двери траже оставку
Министра
пољопривреде
Бранислава
Недимовића.
Инфо служба Двери

ДВЕРИ ПОДРЖАЛЕ ПРОТЕСТ
ЗБОГ КРЕДИТА
У „ШВАЈЦАРЦИМА“
Српски покрет Двери је пружио пуну подршку
грађанима који су штрајковали глађу због
нерешеног питања њихових кредита у
швајцарским францима. Штрајк се одвијао
испред Врховног касационог суда. Да ли је
потребно да грађани излажу себе животној
опасности не би ли се изборили за правну помоћ
државе и правду у Србији?
Грађане је обишао и председник Двери
Бошко Обрадовић, изразио пуну подршку
њиховој борби и истакао да овај проблем
мора бити што пре решен, указујући на то да
су неке земље већ решиле проблем кредита у
„швајцарцима“ у корист својих грађана, а не
банкарског лобија.
Инфо служба Двери

ПОВОДОМ 20 ГОДИНА
ОД НАТО АГРЕСИЈЕ

Он је говорио на главном панелу, пре министра за
породицу Италије, министра за образовање Италије,
министра за породицу Мађарске и вице-премијера
Италије. Пејовић је представио шта су Двери до сада
У саопштењу Главног одбора Двери поводом 20 година урадиле на пољу породичне политике. „Сачинили
од НАТО агресије над СР Југославијом истиче се да смо многе Декларације упућене републичкој,
су мете НАТО авијације 1999. године били војни и покрајинској и свим локалним скупштинама.
цивилни објекти, а да се процена штете креће од 30 до
чак 120 милијарди америчких долара. Број жртава до
сада није званично саопштен, али се помињу цифре до
2.500 људи, а чак 6.000 њих је рањено. У бомбардовању
су страдали осим војника и цивили, старци, жене и
деца. Поред овога, преко 200.000 косовских Срба и
неалбанаца пребегло је у централни део Србије, а
већина њих никада се није вратила својим кућама.
„Последице НАТО агресије, осим материјалних и
губитака живота многих недужних људи, сагледавају
се и у малигним болестима, која најчешће захватају
децу. Србија је прва у Европи по броју оболелих од Урадили смо предлог потпуно новог закона о
малигних болести, а многи стручњаци кажу да ће се тек финансијској подршци породици, организовали
у годинама које долазе осетити еколошка и здравствена први Округли сто у Народној скупштини на тему
катастрофа због осиромашеног уранијума који је, породице, организовали породичне шетње, стали
у заштиту трудница и породиља, представили
мерено у тонама, бачен на простор наше земље.“
Главни одбор закључује да никада не смемо заборавити нове мере породичне политике. И нећемо стати
да је НАТО бомбардовао једну суверену земљу у срцу док Србија не добије своје прво министарство за
Европе, што је преседан још од Другог светског рата. породицу. То је наш циљ.” - рекао је Пејовић.
„За агресију над нашом земљом нико никада није
одговарао, нити упутио извињење нашој држави
и народу. Не осећају кривицу ни жаљење. (…) Све АКЦИЈА ОМЛАДИНЕ ДВЕРИ
наведено је и више него довољно да никада не уђемо
у једну овакву злочиначку организацију, нити да Омладина ГрО Двери Београд направила је акцију
дозволимо себи да узмемо учешћа у разарању других под називом „Живот изнад профита“ на више
земаља широм света, као што то раде чланице НАТО.“ локација у Београду. Повод за акцију су све учесталија
страдања грађевинских радника на градилиштима

ДВЕРИ НА СВЕТСКОМ КОНГРЕСУ
ПОРОДИЦА У ИТАЛИЈИ
Двери су политичка организација, која је у центар
свог политичког програма ставила породичну
политику, чији је главни циљ бољи економски
положај породица у Србији. Као таква организација,
Двери су препознате у свету, и својим идејама
развоја породичних мера и вредности заслужиле
су место сталног члана међународне светске
породичне организације - Светског конгреса
породица.
Крајем марта у Верони је одржан Светски конгрес
породица, на коме је представник Покрета био
Радош Пејовић, председник Савета за породицу.

широм Србије. Радници на градилиштима често
немају адекватну заштитну опрему и због тога се
дешавају незгоде током рада, које нажалост у многим
случајевима заврше трагичним исходом.
Инфо служба Двери
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20 ГОДИНА ДВЕРИ
НА ВЕЛИКОЈ СВЕЧАНОСТИ У ПРЕПУНОЈ КОМБАНК ДВОРАНИ
СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ ОБЕЛЕЖИО ЈЕ 20 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА.
Свечаност су употпунили говори пријатеља из Јелена Вујановић је, помињући термин „разумни
Америке и Русије, Брајана Брауна, председника конзервативизам“ изнела своје виђење Двери
Светског конгреса породица и Алексеја Комова. као једне савремене конзервативне странке
ослобођене архаичних и параноичних погледа
на свет. „Странка која се бори за јаку породицу
и слободног појединца у исто време. Јаку
породицу јер у друштву постајемо грађани,
у држави држављани, а у породици – људи.
А ми желимо државу која подржава и гради
људе, а не поданике.”- рекла је она и додала да
само слободни и остварени појединци могу
да изграде економски стабилну и политички
суверену Србију какву Двери желе.
Стефан Аксовић је истакао да је омладина
Српског покрета Двери данас једна од носећих
Председник
Политичког
савета
Двери делова наше организације. „Највећи број
Владимир Димитријевић истакао је да се Двери квалитетних младих људи интегрисан је и у
уласком у политику нису предале бесмислу централне органе Покрета чиме шаљемо јасну
нашег политикантства. „Ко, осим Двери, на поруку да су млади будућност, да младост
нашој политичкој сцени каже да је породица на поштујемо и уважавамо.” - сматра Аксовић.
првом месту? Ко брани нашег малог човека од
лудачког неолибералног капитализма, и не да Председник Двери Бошко Обрадовић говорио
његову кућу и окућницу да му је отму лихвари и је о томе како су Двери настале од студентског
гуликоже? Зар то нису Двери?”
часописа, какав су пут прешле и шта су урадиле.
„Да смо само сачували најважнију српску
Нову генерацију Двери представили су Јелена националну идеју и од ње направили савремени
Вујановић, директор Инфо службе и Стефан друштвено-политички покрет – није мало.”
Аксовић, председник Омладине Двери.
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Обрадовић је говорио и о заблудама у вези
Двери, а то су по њему да је грађанско и
национално супротстављено и да су Двери
против Европе. „Наш програм су културна
политика идентитета, српске интеграције,
породица на првом месту, социјална
солидарност и максимална нетолеранција на
криминал, корупцију и неправду, као и очување
Косова и Метохије у саставу Србије.” - рекао је
председник Двери.

сте видели долази Млада Србија и у Дверима,
долази смена генерација, долазе нови млади
одушевљени људи, долази будућност Србије.
Имале су се Двери рашта и родити! Честитам
Вам 20 година Двери и завршавам Његошевим
стиховима: „Нека буде борба непрестана, нека
буде што бити не може! Како радили - тако нам
и Бог помогао!” закључио је Обрадовић.

Пре говора председника Двери присутни су
могли да виде уметнички перформанс којим су
„Не знам за Двери, али знам за идеје приказане најважније сцене из историје Двери,
Двери да су будућност Србије. Без модерне а који су извели чланови омладине Двери.
конзервативне идеологије коју заступамо неће
бити политичких промена у Србији. Као што
Инфо служба Двери
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ДВА ИЗДАЊА
ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА
У прилог обележавању 20 година постојања и рада Српског
покрета Двери, објављена је књига „Двери српске слободе.
Зборник програмских докумената и текстова 1999-2019“,
коју је приредио Зоран Павловић. Поред овог издања,
објављена је кратка илустрована историја Покрета „Двери.
Првих 20 година“, коју су приредиле Јелена Вујановић и
Марија Јањушевић.
У предговору Зборника, Зоран Павловић је истакао да је

мотив састављања зборника програмских докумената и
текстова да се „заинтересовани читалац подсети или упозна
са темељним идејним вредностима Двери, њиховим развојем
кроз време, трансформацијама, допунама, изменама, и да
пронађе одговор на суштинска питања: ко су Двери, за шта
се залажу, да ли су исправно поступале у ове две деценије,
као и чему теже у будућности.“ У предговору се наводи да је
развојни пут Двери почео у сасвим другачијим околностима
од данашњих, али са истом намером. „Узрастање овог
Покрета може да се прати од ангажовања групе студената
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око издавања фотокопираног студентског часописа, који
се у техничком смислу једва може тако назвати, док је у
идејном погледу представљао револуционарни подвиг на
Универзитету, преко деловања у невладином сектору што
подразумева организовање трибина, предавања, пројекција,
округлих столова, и надасве окупљање српске омладине
из земље и расејања око српске православне мисли, до
уласка у политику и рада на потпуно другачијем терену
од првобитног студентског амбијента у коме је изникао
часопис. Изборне кампање, улични протести, активности у
Народној скупштини, међународни контакти, свакодневна
саопштења, велики број медијских наступа, стварање
озбиљне организационе структуре Покрета – све то нимало
није личило на године младалачког ентузијазма оснивача
Двери и њихових пријатеља. У тим годинама нису могли ни
да замисле кроз шта ће све проћи и докле ће стићи, али су
веровали да је пут успона њихове идеје неминован.“
У закључку је наведено да су Двери деловале и делују у
бурном времену „каквих је у српској прошлости било
пуно. Својим многобројним друштвеним и политичким
активностима, Двери су се уписале у српску историју. На
слободу је читаоцу како ће протумачити ставове Двери.“
Бошко Обрадовић, председник Покрета, у уводној речи је
истакао да је први број студентског часописа за националну
културу и друштвена питања ДВЕРИ СРПСКЕ изашао о
Савиндану 1999. године као гласило студената србистике
Филолошког факултета Универзитета у Београду. То је
био први часопис православних студената-родољуба на
Београдском Универзитету после Другог светског рата и
распада комунистичке Југославије. „Тако је почела историја
Двери, које су, након вишегодишњег издавања часописа и
серије трибина на Филолошком и Машинском факултету
Универзитета у Београду, 2003. године прерасле у прву
српску патриотску невладину организацију - Удружење
грађана Српски сабор Двери. У међувремену од тада Двери
су издале више десетина часописа и књига и одржале
више стотина трибина широм Србије, Српских земаља на
Балкану и Расејања (од тога преко 120 трибина само на
Универзитету у Београду и преко 100 трибина у више од
60 српских заједница широм српске дијаспоре – у Европи,
Америци, Канади, Аустралији и Јужној Африци).“
Обрадовић је нагласио да је политичка идеја Двери
овим зборником „по први пут сабрана на једном месту
и доступна свима који се интересују шта су то Двери
и шта је наш политички програм. Ово је темељ нове
српске политике настао у непрестаном јединству идејне
теорије и активистичке праксе, по чему су Двери и
најпрепознатљивије свих ових 20 година. Наш циљ је да од
Србије направимо породични модел економије, друштва
и државе у коме ће се поштовати и неговати наш духовни,
морални, културни, социјални, привредни и историјски
квалитет и потенцијал.“
На почетку књиге је извод из Летописа Двери из пера
приређивача, а који садржи најбитније моменте из
двадесетогодишње историје Покрета.

ПОЛИЦИЈА ТРЕНИРА СТРОГОЋУ
ПО НАЛОГУ СНС-А?
Када је за говорницом Скупштине града
Суботице председник одборничке групе СНС-а
Стеван Бакић изрекао оптужбе на рачун грађана
Суботице који протестују већ три недеље да
спремају насиље, упутио је претње које задиру
у основна права грађана која су гарантована
Уставом Републике Србије. У нападу на грађане
Стеван Бакић је отишао и корак даље са тврдњом
да се грађани прате и да знају све који долазе на
протесте.
Да ли је високи функционер, одборник и
председник одборничке групе СНС-а у дослуху
са полицијом која прати грађане Суботице по
налогу СНС-а или по налогу тужилаштва? Да
ли је та активност полиције усмерена да грађане
Суботице одврати од учешћа на протесту?
Двери у Суботици траже да се ПУ обрати јавности
и презентује све око праћења грађана Суботице.
Полиција би требала да своје активности усмери на
праћење криминалних радњи странака на власти
и њихових директора у јавним предузећима, а
не на грађане Суботице који изражавају своје
незадовољство стањем у држави.
ГрО Двери Суботица

БОШКО ОБРАДОВИЋ
У ЗАЈЕЧАРУ И КЊАЖЕВЦУ:
МОРАМО ИЗДРЖАТИ ДО КРАЈА!

ДВЕРИ У БЕОГРАДУ
ПЕРФОРМАНСОМ ОБЕЛЕЖИЛИ
20 ГОДИНА НАТО АГРЕСИЈЕ
Чланови ГрО Двери Београд су поводом 20 година
НАТО агресије над нашом земљом направили
перформанс, на пешачком мосту „Станком“
(између окретнице трамваја на Бановом брду
и Јулиног брда) са почетком у 15 часова. Овом
приликом раширен је транспарент „Труби ако
нећеш у НАТО“, изнад магистрале.
Српски покрет Двери наставиће својим радом
да се бори против уласка Србије у НАТО пакт
и против сарадње са истим, јер не желимо да
будемо део војног савеза који напада суверене
земље широм света, непоштујући одлуке Савета
безбедности УН и убијајући недужне цивиле, који
су за њих „колатерална штета“.
Инфо служба Двери

ОДБОРНИК ДВЕРИ НИЈЕ ХТЕО
ДА НАПУСТИ ГОВОРНИЦУ,
ТРАЖИО ОДГОВОР ЗАШТО ЈЕ
ПРИВЕДЕН ТОКОМ СКУПА
„БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ“

Председник Двери Бошко Обрадовић обишао је
Зајечар и Књажевац, где је одржао конференције
за медије. Говорио је о актуелним протестима,
али и о председнику општине Брус Милутину
Јеличићу Јутки који је оптужен за сексуално
узнемиравање. „Тражимо фер и поштене изборе
и нећемо излазити на њих док не буду фер и
поштени. Напустили смо све скупштине од
републичког, преко покрајинског до локалног
нивоа, и тиме показали да те скупштине више нису
домови парламентарне дебате, већ насиља СНС
и идемо ка томе да се изборимо свим методама
ванинституционалне борбе за наша права и
слободу, јер кроз институције више није могуће
остварити било које право“, рекао је Обрадовић.

Скупштина града Бора је накратко прекинута
након што одборник Двери Саша Станковић није
хтео да напусти говорницу јер је тражио одговор
на питање због чега је приведен у полицију
на скупу „Будућност Србије“ где се Боранима
обратио председник Србије Александар Вучић.
Станковић је на говорници приказао плакат
који је носио тога дана на коме је писало „Косово
срце Србије“, и рекао да је имао и транспарент са
стихом из „Горског вијенца“ „Ал тирјанству стати
ногом за врат то је људска дужност најсветлија“.
Председник Скупштине града Драган Жикић
(СПС) је најпре Станковићу одузео реч након три
минута колико је добио за обраћање, а пошто
овај није хтео да напусти говорницу, Жикић је
прекинуо заседање.
Седница Скупштине града Бора настављена
је након краће паузе. Седници не присуствују
одборници опозиције, а након паузе, није се
вратио ни одборник Двери.

Инфо служба Двери

Извор: Инфобриф.рс
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НАПАД НА ПРОСТОРИЈЕ ДВЕРИ
У ЧАЧКУ
Обавештавамо јавност да су нападнуте просторије
Српског покрета Двери у Чачку и том приликом је
поломљена табла са натписом Двери на улазу у зграду.
Према речима очевидаца, мушкарац који је то учинио
првобитно је покушао да уђе у просторије Двери али
с обзиром да у том тренутку пуком срећом није било
никога, тражио је по суседним локалима некога из
Двери са намером да се „обрачуна“, како је сам рекао.
Видно револтиран што није нашао никога, ишчупао је
таблу са улаза у зграду и прислонио је на улазна врата
канцеларије Двери.
Овај чин је директна последица атмосфере коју у
друштву ствара Александар Вучић и његова Српска
напредна странка где је свако ко другачије мисли од
њега непријатељ државе, лопов и насилник.
Питамо се шта је следеће, ако нас неко годинама уназад
етикетира као фашисте и ставља кукасте крстове на
наша обележја? Зато тражимо оставку члана Градског
већа Душана Радојевића због његових континуираних
хушкачких објава уперених против припадника Двери
које за последицу имају управо овакве поступке.
Захтевамо од надлежних органа хитно проналажење
починиоца и адекватну казну за истог.
ГрО Двери Чачак

ГЛАСНИК
ПОРОДИЧНЕ СРБИЈЕ
Брoj 26 / Београд / Април 2019.

ПРОТЕСТИ У ВИШЕ
ОД 100 ГРАДОВА
Протести против ауторитарне владавине наставили су
се и у марту, борба за елементарна права и слободе води
се у више од 100 градова несмањеним темпом. Грађани су
решени да овога пута издрже до краја, да натерају владајући
слој да поштује закон, да ослободи медије, да разговара
са опозицијом о условима за одржавање фер и поштених
избора.

У овој борби представници Двери дају велики допринос. У
марту су говорили на митинзима у више градова: Гордана
Маринковић Савовић у Чачку, Ариљу и Косјерићу, Драгана
Трифковић у Сомбору и Новом Саду, Марија Јањушевић
у Александровцу, Горњем Милановцу, Бору, Великој
Плани, Бачкој Паланци и Смедеревској Паланци, Тамара
Миленковић Керковић у Лебану и Зајечару, Јелена Вујановић
у Чачку, Панчеву, Смедереву и Бачкој Паланци, Милош
Ракоњац у Врању, Бошко Обрадовић у Лозници, Врању,
Кладову, Новој Вароши, Ивањици и Трстенику, Славиша
Милетић у Лозници, Милован Јаковљевић у Пријепољу,
Владимир Димитријевић у Београду, Никола Ђурић у Шиду,
Стефан Аксовић у Косјерићу.
Посебно истичемо да су протести почели и у местима на
Косову и Метохији, иако су притисци много већи него у
другим крајевима. Због протеста у Косовској Митровици
врши се репресија према члановима Двери, прећено им је
отказима, а угрожена је и безбедност њихових породица и
њихове имовине.
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