
 
 

ПОЗДРАВ ГЕПС—у и  
ПОДРШКА ОСНИВАЊУ ПОЛИТИЧКОГ ПОКРЕТА ГЕПС—а 

 
ЗЕМЉА КОЈУ ЈЕ МЛАДОСТ НАПУСТИЛА, НЕМА БУДУЋНОСТИ! 

 
Прво желим да вам пошаљем пуно поздарава из далеке Калифорније и пожелим 
успешну промоцију  политичког покрета ГЕПС–а, чији је основни циљ да окупи 
стручне и интелектуалне снаге Србије и Срба расутих по свету, који ће новим 
идејама и програмима поставити основе за брзи просперитет Србије. 
 
Током последњих двадесетак година много младих је напустило Србију, а међу њима 
и доста високо образованих стручњака. Много је њих отишло са жељом да настави 
студије, са жељом да нађе посао или боље услове за живот и рад. Многи се неће 
никада вратити. Земља коју је младост напустила, нема будућности. Памет је отишла 
да изграђује туђе државе, села су нам празна, Шумадија је празна, бела куга хара. 
Србију већ 10 година воде исти, рециклирани политичари и назови стручњаци, који 
нити имају мудрости, нити визију, нити способнисти да земљу извуку из све дубље 
кризе, поставе на здраве основе, и дају бар наду за опоравак и бољу будућност за 
генерације младих који долазе иза нас. 
 
Одлазак генерација младих и способних мора да се заустави, и направе услови који 
ће да омогуће да се бар један део врати. Ми смо 2003 уз помоћ наших студената на 
два најчувенија истраживачка униерзитета у свету, Берклију и Станфорду, спровели 
анкету међу више од 450 младих нашег порекла у САД и Канади. И док више од 90% 
младих из Србије желе што пре да оду из земље, близу 70 посто младих и 
образованих Срба у дијаспори желе да се врате, наравно, уколико су одређени 
услови испуњени—а то никако није захтев да се има америчка плата! 
 
Србија врло брзо може да стане на ноге и политички, и економски, и социјално, и 
духовно.  Али, потребни су нови људи, стручњаци у својим областима, који имају 
довољно квалитета да поведу земљу у препород, да оживе привреду, да покрену 
науку, да извуку образовање из Болоњске (хармонизационе) замке. Већина ових који 
су до сада водили земљу нису имали квалитета до то раде, слушали су савете оних 
којима добробит наше земље није никада била у интересу, заборавили су на нашу 
духовност и традиције, занемарили су наш језик и писмо, нису дефинисали шта су 
наши национални интереси и који су начини да се они одбране. Не схватају до којих 
је страховитих геополитичких и економских земљотреса дошло у свету, нити како да 
Србија опстане и просперира у таквој ситуацији. 
 
А Србија и Расејање имају толико паметних, талентованих и способних људи, који 



једноставно не могу да дођу до изражаја, јер су тренутно на цени тајкуни, ратни 
профитери, политички послушници, полтрони, и незналице. Тимови стручњака из 
Матице и Расејања за веома кратко време могу да донесу не само стратегијске 
краткорочне и дугорочне планове развоја у свим областима, већ да развију 
стратегије да се ти планови брзо и ефикасно спроведу!  
 
И да завршим у духу популарне песме  — нећемо више да једемо ”буђав лебац” ни у 
привреди, ни у политици, ни у науци ни у образовању! Будимо пчелице, паметне, 
вредне, организоване, упорне. Вратимо на сцену рад, ефикасност, ред, морал, 
поштење,.... Заједно смо јачи! 
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