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Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т 

 
 

    Ја сам БОРИВОЈЕ КРЕКУЛОВИЋ рођен 06.12.1950 у Прахову општина Неготин. Од 

1971. године сам на привременом раду у Аустријској покрајини Форарлберг у 

индустријском граду Дорнбирн, где сам био веома запажени активиста. Оснивач Клуба 

југословена „Хајдук Вељко“ у Дорнбирну и девет година председник клуба. Водио Југо 

лигу, био на функцији секретара и потпредседника Заједнице југословенских клубова у 

Форарлбергу. Оставио сам дубок траг у самоорганизовању наших грађана све до 1985. 

године, када сам из породичних разлога напустио Аустрију и настанио се у Швајцарској. 

    Нова фаза у мом животу је почела тако, што сам покушавао да више времена проводим 

са породицом, с обзиром да су нам и деца дошла након завршеног осмогодишњег 

школовања.  

    Међутим немиран дух и жеља за доказивањем и пружањем помоћи нашим сада 

искључиво српским асоцијацијама, повезивањем са родним крајем, са матицом Србијом и 

најбитније путем медија изнети широј јавности истину о српском народу у дијаспори, 

натерало ме је да се поново активирам.  Реактивирао сам се и као дописник, да би крајем 

2004. године основао Координациони одбор дијаспоре Тимочке регије.  

    Имали смо пуно разумевање у региону где са Јабланов Исидором (на функцији 

секретара Савеза Срба у Аустрији) у лето 2005. окупљамо председнике свих осам општина 

у регији и договарамо о конкретним будућим плановима сарадње. Исте године долазе 

општина Неготин на највишем нивоу и имали пријем код градоначелника Брегенца. 

Привредна делегација Тимочке регије буде примљена у Покрајинској привредној комори, 

има интересовања са аустријске стране, које никада није остварено. 

    Да не бих у појединостима описивао рад Координационог одбора, морам са жаљењем да 

константујем, да нису могли да прате све погодности које смо општинама у региону 

понудили. Мишљења сам да се привредом требају бавити привредници и економисти а не 

политичари. Велика је грешка што не пратимо рад Привредних комора западних 

европских држава, које имају строго дефинисано, колико политика може бити 

инволвирана у привредне токове.  

    Није ми намера да о томе излажем у овом реферату. Моја главна тема је српска 

дијаспора – самоорганизовање, повезивање са матицом и ући у државне институције 

земаља у којима наша дијаспора живи. 

    Као и свугде у Европи, тако и у Швајцарској има око 200 000 грађана српског порекла, 

од тога половина из Србије. Слободно могу рећи да више од 60 посто имају двојно 



држављанство. Прва генерација је већ почела да користи девизне пензије али нису се сви 

вратили у своју отаџбину. Полако и моја друга генерација, за коју годину  постају 

пензионери. Трећа и четврта генерација може се рећи и најбројнија, већ интегрисана у 

срединама где живи, школује се и ради. 

    Некада се окупљали на фудбалске утакмице, по великим дворанама када су долазили 

певачи са естраде, прослављали државне празнике. А једина је мисао била шта ради 

родбина у завичају? Чим се скућим одох кући! Пролазиле година за годином, у 

међувремену се десило и распад државе, а неке нове теме су избиле у први план. Како 

довести породицу на безбедно, из ратом захваћених подручја, како помоћи унесрећеном 

народу и сијасет разним мука и невоља?!  

    Почеле су невоље и на радном месту, сукоби са дојучерашњом „браћом“, сатанизација 

српског народа путем најутицајнијих светских медија а сви остали само понављали 

свакодневно и упорно лаж и неистину о нама. 

    У таквим отежаним условима, српска дијаспора у Швајцарској је смогла снаге и када је 

било најтеже, сложили се у масовном прикупљању хуманитарне помоћи, материјално и 

новчано. До јучерашњи клубови југословенских грађана добијају препознатљив назив 

Српски. Буди се национална свест и као печурке после кише деведесетих, оснивају се 

фолклорна друштва, ваљда из простог разлога што је фолклор најупечатљивији 

национални идентитет. А то је младој трећој и сада четвртој генерацији итекако потребан. 

    Одмах се оснива и Савез културно – уметничких друштава, које данас носи велики део 

активности српске дијаспоре у Швајцарској са 22 фолклорна друштва. Сад се зове Савез 

српског фолклора Швајцарске а друштва имају велики број наступа током целе године, 

две смотре годишње – за прве ансамбле где се и врши квалификација за Европску смотру 

српског фолклора дијаспоре ове године 14. по реду, те дечија смотра за целу Швајцарску. 

    Српски културни савез основан пре 17 година. Својевремено је са својим вредним 

активистима одиграо велику улогу у организовању помоћи народу у ратом захваћену 

отаџбину. Време пролази, млађе генерације имају свој начин живљења и организовања. 

Није настао сукоб генерација, јер су нажалост неколицина некада успешних активиста 

остали усамљени у својим настојањима, да приволе младе да заједно покрену активност у 

овој названој „кровној организацији“. 

    Почињу самоорганизовање српских писаца – Удружење писаца, Удружење ликовних 

уметника „Урош Предић“, Српски фудбалски савез Швајцарске, Удружење српских 

привредника, Удружење лекара и стоматолога, Удружење пензионера, ту су 25 наставника 

који предају допунску наставу на српском језику за преко 2000 ученика,...... Све је то лепо, 

али  када би постојала координација. Методи и начин рада претходних генерација је у 

данашње модерно време компјутеризације, превазиђено и неприхватљиво младим 

нараштајима. Посебно не прихватају да им се застарелим идеологијама соли памет. 

    За разлику од прве и друге генерације, која је већим делом била неквалификована радна 

снага, млади се данас школују и изграђују свој нови идентитет, факултетски образованих, 

на високим положајима у новој домовини, која им пружа све могучности за усавршавање и 

напредак у каријери. Да би сачували свој идентитет, поред успешне интеграције, која је 

само предсобље асимилације, није довољна само њихова воља.  Треба цела наша заједница 

да се бори у очувању српства на свим просторима, где постоји и један једини грађанин 

српског порекла. 

    Закон о дијаспори треба што пре да се озванићи у Скупштини и да не буде само мртво 

слово на папиру. Овим путем упућујем велику захвалност и похвале, Министарству за 

дијаспору што се ухватило у коштац са једном врло озбиљном темом. Српски народ расут 

по белом свету је обезглављен. Постоје локалне назови вође, који у име прокламованих 

савеза, удружења и томе слично, у вечини случајева тренирају самовољу и лични интерес.  

Млади без длаке на језику кажу да су некадашњи активисти волонтери рођени хуманисти, 

а да они другачије све то виде. 



    На велика звона се удара и хвали дијаспора да годишње три – четири милијарде евра 

уноси и шаље у Србији, да је то трећина националног дохотка односно свеукупног 

прилива девиза у земљи. Па зар не може од тог новца да се финансирају пројекти везани за 

организовање саме те дијаспоре? Да се министарства која требају имати контакте са 

дијаспором прво међу собом договоре и заједнички делују. Министарство за дијаспору је 

најмлађе министарство у Влади Србије и бар за сада нема велику моћ и могучност, бар 

када су финансије у питању. А свих ових година смо свесни чињенице, да је понекад само 

једна људска топла реч довољна, да се направи велики корак ка успешнијем 

самоорганизовању нашег народа. 

    Министарство за дијаспору, Министарство иностраних послова, Министарство културе, 

спорта, просвете и наравно остала ресорна министарства, морају направити заједничку 

платформу деловања и контактирања са дијаспором.  Да се направи национални план и 

програм за анимирање млађих генерација и стручно помогне у организовању српских 

асоцијација свуда где не функционише како треба. 

    Распадом Југославије сви су се други брже снашли и организовали, док смо ми мењали 

име три пута, док коначно нисмо ово што се данас зове Србија. Неколико генерација 

малишана је морало да сачека да се школство у дијаспори поново организује на 

квалитетном нивоу. У овој области има још много простора за анимирање српске деце, јер 

тренутно нису обухваћени ни 30 посто деце школског узраста. Овај наставнички кадар 

треба сачувати и послати још наставника не само у Швајцарској већ свуда по земљама где 

има српске деце. А најважније регулисати у свим земљама да српски језик буде увршћен у 

редован наставни предмет. 

    У Швајцарској је урађена студија – праћење деце миграната и установљено, да деца која 

одлично причају матерњи језик, много су бољи ђаци у редовној настави. Овим се спрема 

закон о школству где ће матерњи језик бити увршћен у школски програм наставе и 

оцењиван. Онда би плачање наших наставника и педагога преузела држава домаћин. То је 

већ пракса у појединим државама као на пример Аустрија, неке покрајине Немачке... 

    Као једна од перспективних спортских нација, млади Срби упражњавају разне спортове 

и није случајно што имамо и врхунске спортисте, који се могу мерити са великим 

светским спортским силама. Треба пратити сву талентовану децу и вредне спортисте, 

позвати оне најквалитетније и у дресу са националним грбом – у репрезентације. 

    Овогодишњим првим сајмом српских привредника у Швајцарској, показало се да има 

потенцијала и за крупније пројекте када је привреда у питању. Ту је огромна шанса да се 

наши успешни привредници повежу са привредницима из матице. Потенцијал од око 

двеста хиљада грађана српског порекла, је постало занимљиво и домаћој привреди. 

Највећи ланац продавница прехрамбене робе Кооп, је већ направио први корак у понуди 

робе са наших балканских простора. 

    Утицај појединаца у повезивању и узајамном интересу привредника се најбоље огледа 

на примеру где је Зоран Миленковић успео да повеже пословно фирму у којој ради 

„Орбит“ и приватну фирму „Металика“ из Сопота. Српска фирма ради за познатог купца и 

дугорочног партнера, и још проширује асортиман производа који се наручује. 

    Повратити поверење српске дијаспоре у државне институције је један од главних 

задатака целог политичког врха. Српска дијаспора је већ у Европску заједницу, треба само 

осмислити и реализовати пројекте о инвестирању у српској привреди. Раскошне и модерно 

опремљене стамбене зграде које су годинама градили наши гастарбајтери, данас називамо 

дијаспора, немају никакву вредност ако зјапе празне. И док је Београд постао претесан за 

све који хоће да дођу да живе у њему, у провинцији опустела села, насеља и мањи градови.  

    Велику шансу видим и у туризму. Србија би за кратко време била туристичка сила на 

земљиној карти. Природа нам је била издашна и даривала нам реке, језера, планине .... Са 

мало инвестиција у путеве и осталу инфраструктуру, привукли бисмо не само нашу 

дијаспору, већ и странце. Наше су бање једне од најбољих у Европи, с тим да се мало 



модернизују и осмисле вантерапијска догађања, са вилнисима, спортским теренима и 

културним програмом.  

    Закон о војној обавези је најприоритетнији акт који се хитно мора донети. Огромна 

већина младих, већ годинама не долазе на одмору у отаџбини.  

    Издавање нових биометријских пасоша је прича за себе. Изгледа да цео систем, од 

прикупљања података, до издавања пасоша, траје недопустиво дуго. 

    Док нас наша царина пропушта без већих контрола, то нас суседни мађари уцењују и 

малтретирају. 

    Ако је донешен закон о саобраћају, мора се примењиватри на све грађане подједнако 

ригорозно, а не само је дијаспора за шишање. На нашим путевима се крећу возила 

технички неисправна, путна мрежа нам је у већини ужасна. 

    Многа домаћинства су остала празна, без игде икога. А требају се намиривати, струја, 

порез, и остале дађбине. Телевизијска претплата уз наплату електричне струје је велика 

неправда благо речено, за домаћинства где нема никога. Колико је то пара годишње? 

Треба осмислити почев од месних заједница, самодопринос за модернизацију 

инфраструктуре.  Жалосно из богатог и раскошног дворишта, први корак на улици у блату. 

    Све досадашње наведено и много више, су ситнице које живот значе. Министарство за 

дијаспору треба да координира заједнички рад са осталним ресорним министарствима, на 

организовању  наших асоцијација, оспособити кадар који ће водити све наше организације 

у дијаспори.Треба што чешће бити са својим народом по белом свету.  

    Европску смотру српског фолклора дијаспоре, 15-ту по реду, треба искористити за 

конкретнију и чвршћу везу матице са дијаспором у Швајцарској а уједно да то буде сусрет 

на највишем нивоу двеју држава. Ово кажем из разлога што смо осмислили, Савез српског 

фолклора Швајцарске и поједини вредни активисти, нешто грандиозније него што је било 

игде урађено. Наравно ако нам буде смотра додељена, што се искрено надамо и радујемо. 

 

Боривоје Крекуловић 


