
 

 

ЕКОЛОШКА ПЛАТФОРМА СРБСКЕ АКЦИЈЕ 
 

ЧИСТА СРБИЈА – ЗДРАВА НАЦИЈА! 
 
Питањем животне средине, пре свега њене заштите и унапређења, баве се код нас 

многе партије и невладине организације. Међутим, ретко ко се овим изузетно 
важним питањима бави искрено и доследно: или је у питању само један у низу 
аспеката партијско-политичке кампање, који служи за придобијање већег броја 
гласова, или се ради о глобалном тренду који се бави само оним проблемима који су у 
интересу одређених центара моћи у свету. И један и други начин имају за крајњи циљ 
профит – било кроз долазак на власт, било кроз манипулисање природним 
ресурсима у циљу стицања материјалне користи. Када појединци и групе задовоље 
своје интересе, проблеми остају: све мање зелених површина, све већа загађеност 
воде, ваздуха и земље, а самим тим и све више разних болести међу популацијом.  

 
Србска Акција, као хришћанска и национална организација, сматра еколошко 

питање веома значајним, полазећи од осећања љубави према земљи и природи, као 
Божијим творевинама, нама повереним на коришћење и чување. За нас србска земља 
не представља празан простор, одређен бројем квадратних километара и омеђен 
одређеним границама, већ и све оно што је чини једним од најлепших бисера Старог 
континента: планине и равнице, језера и реке, шуме и ливаде, са разноликим и 
богатим биљним и животињским светом. Лепота србске земље чини нашу 
одговорност још већом, а наша је дужност да својим потомцима омогућимо 
најздравију средину. Јер, једино у здравој средини се може развијати и здрава нација. 

 
Модерно еколошко становиште најчешће полази од глобалних проблема, те 

упорно понавља крилатице о „глобалним проблемима на којима се мора радити 
заједнички“, иако те проблеме углавном производи одређен број земаља. У последње 
време се у политичке сврхе нарочито користи питање глобалног загревања, на основу 
којег се „сугерише“ привредним конкурентима САД и ЕУ да „смање емисију штетних 
гасова“, то јест да смање обим производње, чиме би, наравно, постали мање 
конкурентни на светском тржишту.  

 
Ми предлажемо другачији поглед на екологију: наше проблеме треба да 

решавамо ми сами. Не смемо, дакле, дозволити да постанемо одлагалиште за туђу 
прљаву технологију или продукте такве технологије. Не смемо дозволити да нашим 
природним ресурсима управљају други, а зарад сопствених интереса. Срби и Србија 
морају предузети све да у нашим рекама више никада не дође до помора рибе и да у 
нашим градовима и селима више нико не оболи због неког облика загађења, те да 
тако својим потомцима не оставимо мање од онога што су наши родитељи оставили 
нама. 

 
У погледу загађености животне средине, тренутна ситуација у Србији је врло 

озбиљна. Таквом стању допринела су првенствено три проблема: проблем 
менталитета, проблем економске природе и проблем законодавства. Управо на овима 
пољима треба да почива рад на побољшању актуелног стања, и то: 

 
1. Подизањем свести о значају очувања животне средине код 

целокупног становништва, а нарочито код младих. На свим нивоима 
школовања требало би увести континуирани програм еколошког васпитања и 
образовања. Држава би се, такође, постарала да и медији едукативно утичу на ширу 
популацију. 



 

 

2. Развојем локалне инфраструктуре и подршком локалним 
самоуправама и комуналним предузећима при набавци средстава за 
прикупљање и транспорт отпада. 

 
3. Изградњом центара за прикупљање, раздвајање и рециклажу отпада 

у што већем броју општина.    
 
4. Организовањем редовних акција чишћења на нивоу месних 

заједница и општина, којима би се отпад уклањао са територија села и градова. 
 
5. Организовањем акција пошумљавања земљишта и другим акцијама 

обнављања и очувања екосистема. 
 
6. Утврђивањем и применом националне стратегије о повећању 

искоришћености обновљивих извора енергије.  
 
7. Развијањем привредних делатности које као услов подразумевају 

постојање здраве животне средине (пољопривреда, туризам и др.). 
 
8. Утврђивањем и применом стратегије увођења чистије производње. 
 
9. Забраном производње и увоза генетски модификоване хране. 
 
10. Развијањем научних пројеката који за циљ имају очување животне 

средине. 
 

11. Уклањањем свих извора менталног загађења и афирмацијом 
здравих стилова живота код становништва. 

 
12. Израдом и усвајањем адекватних закона и прописа, применом 

оштрих казнених мера за непоштовање истих и увођењем 
професионалних контролних тела. 

 
Ниједна фабрика нити делатност није добра, ма колико људи запошљавала, ако 

угрожава здравље људи. Само чиста и здрава животна средина може произвести 
здраве људе, који ће бити достојни носиоци највиших вредности. 

 
Стога је наш слоган: 
 

ЧИСТА СРБИЈА – ЗДРАВА НАЦИЈА! 
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