Стратегија очувања и јачања матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у
региону
Ова Стратегија служи као кључни документ којим ће се одређивати правац очувања и
јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону. У новије
време све је већи број држава које почињу истински да се брину о стварном и правном
положају своје дијаспоре. Разлози за то су различити: жеља да се обједине све снаге једног
народа, буђење националне свести, покушај да се помоћ дијаспоре искористи за потребе
унутрашње и спољне политике, а такође и економског развоја земље, настојање да се оствари
историјско помирење разних делова истог народа итд.
Влада је Стратегију усвојила 2011. године без дефинисаног рока важења а носилац
активности је Министарство спољних послова. Финансијска средства за извођење
активности ове Стратегије нису одређена.
Не постоје апсолутно прецизни подаци о броју припадника дијаспоре, јер никада није
извршен попис, али оперише се бројем од око 4 милиона, што значи да готово трећина нашег
становништва живи изван граница Републике Србије. Наша дијаспора представља недовољно
искоришћен људски, политички и економски потенцијал. Припадници наше дијаспоре
углавном су добро интегрисани у друштва земаља пријема, али су недовољно заст упљени у
институцијама система тих земаља.
Основни циљ доношења овог документа јесте успостављање и очување континуитета у
очувању и јачању односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону.
Друге стратегије које је усвојила Влада, а које су у вези са овом стратегијом: Стратегија за
управљање миграцијама. Национална стратегија за младе, Стратегија националне безбедности,
Стратегија развоја пољопривреде Србије, Стратегија развоја туризма Републике Србије,
Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, Стратегија
регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.
Проблеми у овој области обухватају недовољно искоришћене могућности које пружају
земље пријема, нарочито у оквиру Европске уније. Такође, слабо су искоришћене могућности
Интернета за умрежавање исељеничких заједница, бољу артикулацију њихових интереса и
обједињавање иницијатива за побољшање њиховог положаја, као и за укључивање у економски
и политички живот матичне државе. Активности у српским заједницама не одговарају довољно
потребама исељеништва, као ни могућностима које им пружају земље пријема. Структура,
програми и начин рада, као и циљеви старих организација неприлагођени су савременим
токовима, тежњама и жељама младе генерације. Сарадња са матичном државом далеко је
испод потреба и дијаспоре и матичне државе и испод могућности које би та сарадња отворила
за јачање односа и просперитет за обе стране.
Општи циљ Стратегије је позиционирање Србије као матичне државе свих њених
држављана који живе у иностранству, Срба у региону, као и припадника српског народа,
исељеника са територије Републике Србије и из региона и њихових потомака који ће се
остварити кроз остварење посебних циљева: враћања поверења дијаспоре у матичну државу;
побољшања положаја дијаспоре и Срба у региону, у страним земљама у којима живе; јачања
свести у домаћој јавности о значају дијаспоре и Срба у региону; умрежавања и очување
националног индентитета. Овај циљ треба да дефинише улогу Републике Србије у односу
према расејању. Сви циљеви су праћени одговарајућим мерама.
Неопходна је боља искоришћеност дијаспоре, у смислу подстицања економског и
привредног развоја Републике Србије, јачања научног, технолошког, културног, просветног,
спортског и другог развоја земље, коришћење знања и вештина на даљину високо -образовне
радне снаге која је отишла из Републике Србије подршке дијаспоре у интегративним процесима
Републике Србије, пре свега кроз припрему за улазак у Европску унију али и у развијању
бољих односа у региону и побољшања угледа Републике Србије.
У Стратегији је издвојен посебни део пројекције очувања и јачања односа матичне
државе и Срба у региону. Закључак је да са изузетком Румуније и делимично Босне и
Херцеговине, у осталих шест држава региона нису у потпуности испуњени међународни
стандарди заштите права српског народа. За остваривање права српског народа у региону
Република Србија треба да уложи значајна дипломатска и финансијска средства.
Цео текст стратегије можете наћи овде.

