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Стенографска белешка са састанка Јосипа Броза
Тита и високих партијских функционера одржаног
20. марта 1967. уочи посете
Косову и Метохији
Брионски пленум представља једну од историјских прекретница у развоју социјалистичке Југославије. Четврти пленум Савеза комуниста Југославије (СКЈ) одржан 1. јула 1966. на Брионима није означио само смену постојеће бирократске гарнитуре у Служби државне безбедности (СДБ) на челу са
Александром Ранковићем, већ и уклањање једног дела кадрова из самог врха
партије. На тај начин је окончан вишегодишњи латентни сукоб између две
фракције, који је поларизовао највише партијско руководство око кључних
државних питања. Начелно, све се сводило на то ко је за, или против привредне реформе. Сукоб је, ипак, био знатно дубљи. Привредна реформа је собом
носила деетатизацију југословенске привреде, другачију расподелу инвестиционог капитала и увођење тржишта. Она је за циљ имала економско, политичко и културно јачање република у односу на федерацију, односно водила
је децентрализацији државе до стадијума конфедерације. Реформа је трeбало
да захвати и саму партију која је морала да се „демократизује“, то јест да се
одрекне своје бољшевичке неприкосновености у друштву. Она је требало да
покрене и даљи развој процеса самоуправљања, који је био у кризи.
Неки партијски кадрови, већином из Србије, залагали су се за ограничено спровођење реформе, очување заједничке државе у форми централистичке
федерације и водећег места Партије у друштвеном животу.1 Ову струју предводио је један од најмоћнијих људи у земљи, шеф државно-безбедоносног
апарата Александар Ранковић.2 С друге стране, главни идеолози привредне
реформе били су Едвард Кардељ и Владимир Бакарић. Они су имали подршку
партијских кадрова из Словеније, као и дела кадрова из Хрватске и Македоније. На страни реформе био је и Јосип Броз Тито, чиме је реформистичка
струја добила предност у планирању даљег унутрашњег развоја Југославије.
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Падом СДБ-а 1966. дошло је до привременог јединства у врху партије и
извесне демократизације како у партији, тако и у друштву, јер је попустила
стега надзора над политичким и јавним животом. С друге стране, наставила се
неометана децентрализација државе у политичком, економском, културном и
друштвеном погледу, јачање партикуларизама по републикама и покрајинама,
што је неминовно водило слабљењу савезних органа. Држава је остала без
моћног чувара својих виталних интереса што је, опет, утабало пут првим
отвореним појавама национализма и сецесионизма, на чију се „провалу“ неће
дуго чекати. Ситуација је посебно била осетљива на Косову и Метохији. Тамо
убрзо долази до првих националистичких испада.
После Брионског пленума албанска мањина, која је била највише потискивана од стране СДБ-а, почиње преко својих политичких представника да
тежи већој политичкој, економској и културној еманципацији у оквирима Србије, али како ће се убрзо испоставити и ван ње.3 Ове тенденције су прихваћене од стране новог руководства у Савезу комуниста Србије (СК Србије). Оно
је сматрало да проблеми морају бити решевани дугорочно, на демократским и
интернационалистичким принципима.4 Међутим, користећи велику економску неразвијеност Косова и Метохије, етничке конфликте, попуштање полицијских стега, те преузимајући хипотеку највеће жртве „деформација“ у СДБу, иако су од истих страдали и Срби и Црногорци,5 као и позивајући се на одлуке VIII конгреса и IV пленума о даљој децентрализацији федерације зарад
јачања република, Албанци су отишли „корак даље“ и поставили питање промене уставног уређења у циљу прерастања покрајине у федералну јединицу,
односно републику. Они су тада први пут отворено тражили преиспитивање
статуса покрајина у оквирима Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) и то у контексту стицања државности Косова и Метохије у односу на Србију, веће заступљености албанских кадрова у савезним телима попут Југословенске армије, дипломатског апарата, СДБ-а..., слободнију и већу
употребу језика и националних симбола итд. Уз обилату подршку режима Енвера Хоџе ове тенденције ће прерасти у отворену антидржавну и антијугословенску побуну Албанаца на Косову и Метохији 1968. године.
Албанске политичке интенције су изазвале различите реакције у СКЈ.
Пре свега, наишле су на подршку у Хрватској и Словенији, али и код неких
чланова најужег партијског и савезног руководства. Међу њима се истицао
Едвард Кардељ. С друге стране, у СК Србије није било заједничког става. Као
што је већ наведено, једна струја је желела да изађе у сурет албанским захте3
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вима, али само док се исти задрже у оквирима Републике Србије и постојећег
Устава. Део кадрова је, ипак, са великом подозривошћу гледао на иступања
Албанаца и сумњао у могући споразум на основу политике уступака албанској мањини. Јосип Броз Тито је латентно подржавао проширење политичких
компетенција Покрајине, али није одобравао шовинистичке испаде било које
врсте и продубљивање политичке кризе на Косову и Метохији. Стога је одлучио да први пут после 16 година оде у посету Покрајини како би пацификовао
ситуацију. Посета је била заказана за крај марта 1967. У склопу политичкоинформативних припрема за реализацију пута, Тито је 20. марта у вечерњим
часовима у Ужичкој 15 сазвао састанак неколицине политичара из најужег
партијског руководства, са циљем да се анализира тренутна ситуација на Косову и Метохији и одреде политичке смернице по којима би требало деловати
током посете, али и у будућности. Састанку су присуствовали: председник
Савезне скупштине Едвард Кардељ, потпредседник СФРЈ Коча Поповић, потпредседник Савезне скупштине и председник Савезног већа Савезне скупштине Мијалко Тодоровић, председник ЦК СК Србије Добривоје Радосављевић, председник СИВ-а Петар Стамболић, председник Извршног Већа (ИВ)
Скупштине Савезне Републике Србије Драги Стаменковић и секретар Кабинета председника републике Владимир Поповић.6
Стенографске белешке са овог састанка пружају драгоцене информације за разумевање сложене политичке, друштвене и економске ситуације у јужној српској покрајини после Брионског пленума, односно како је њена комплексност утицала на највише политичке форуме у Југославији. На основу исказа присутних државника и истакнутих партијских радника могу се запазити
различити лични ставови, различити предлози за решење кризе, али и супротстављеност између неколико струја у самом врху СКЈ, односно СК Србије о
Косову и Метохији и политичким тенденцијама албанске мањине. Иза свега је
стајала дубока подељеност унутар СКЈ око даљег државно-политичког, економског и културног развоја целокупне СФРЈ, као и сумња у исправност одлука донесених средином 60-их година. Такође, документ је значајан и зато
што илуструје вишедеценијски континуитет сепаратистичких тежњи албанског живља на Косову и Метохији, који је ескалирао 30 година после овог састанка, као и континуитет неадекватних одговора руководстава, тада југословенских а касније српских, на економске, политичке и друштвене карактеристике овог простора. Документ са наведеног састанка објављујемо у целини:
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Самим одабиром саговорника Броз је на неки начин политичке, економске, друштвене и
етничке проблеме Косова и Метохије издигао изнад републичког нивоа, на ниво феерације.
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Б Е Л Е Ш К А7
о разговору друга Председника у Ужичкој улици 20. марта 1967. године
са друговима Едвардом Кардељем, Кочом Поповићем, Мијалком Тодоровићем, Добривојем Радосављевићем, Петром Стамболићем, Драгим Стаменковићем и Владом Поповићем.
Друг Председник је у почетку рекао да је желео да поразговара са друговима у вези са предстојећом посетом Косову и Метохији пошто није задовољан са информацијама које су му достављене, и у вези са тим поставио је следећа питања:
– Како да се помогне и даље усмјерава развој те још неразвијене и заостале покрајине, иако је тачно да темпо њене изграње иде брже него у другим
крајевима и републикама Југославије /кад се почне са једном фабриком, па
иако се направе само још три – то већ означава повећање за 300%/.8
– Говори се о тенденцијама да та покрајина једног дана постане република. У којој су фази те тенденције, има ли одређенијих захтјева?
– Какви су односи између руководства Републике Србије и покрајинског руководства? Има ли каквог заоштравања у тим односима; постоје ли какве тешкоће и да ли покрајина поставља неке захтјеве?
Друг Председник је затим рекао да има намјеру да говори о следећим
питањима:
– О успјесима, али у читавој Југославији, у једном ширем оквиру. С
тим што би се поменули и резултати у покрајини, и то посебно у току протеклих неколико година.
– Шта смо до сада постигли са привредном реформом, јер у штампи се
претежно износи негативно, чак се неке ствари и драматизују, а толико има
позитивног. У том контексту истаћи шта у садашњој фази смета да се у спровођењу привредне реформе иде брже и шта би евентуално могло да угрози тај
процес.
7

8

Текст стенографских белешки куцан машином, црном бојом, дим. 29,7 x 21 цм на појединачном папиру на укупно 22 странице. На првој станици текста налази се својеручни
потпис Јосипа Броза Тита црним мастилом, који је ауторизовао ове белешке. АЈ, фонд
150, КПР, II – 1/130, 1б
Ситуација на Косову и Метохији је била веома сложена. Привреда је имала константну
тенденцију опадања. Саобраћајна мрежа је била лоша, јер малобројни путеви унутар
Покрајине нису били повезани са главним саобраћајницама ван ње. Доходак по глави
становника на Косову и Метохији је 1967. износио само 37% југословенског просека.
Посебну тешкоћу у развоју области представљала је чињеница да је око 60% становништва још увек живело на селу и да је мање од 15% жена било укључено у привредну
производњу, итд.. – АЈ, фонд 507, Централни комитет Савеза комуниста Југославије
(даље ЦК СКЈ), III/125, Друга седница Председништва и Извршног комитета ЦК СКЈ од
16. марта 1967. године, прилог 2.
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– О међунационалним односима у једном позитивном смислу. Шта се
хтјело од почетка стварања наше социјалистичке заједнице. Никада се није
мислило о претапању у једну нацију, али ни стварање више државица у једној
држави. Исто је то и са језицима. Никада се није мислило на стварање неког
државног језика, већ се полазило од тога да сви језици буду равноправни, да
ни један не буде угрожен. Уосталом, не постоје само српски, односно хрватски језик, већ су ту и словеначки и македонски. Укратко, поменути питање језика, али не говорити о Декларацији.9
– О спољној политици дати само кратак преглед /друг Председник напомиње да му за то није потребан неки нарочити материјал/.
Добривоје Радосављевић је на почетку рекао да има мишљења да би Космет требало да буде република, да је таквих дискусија било у Покрајини.
Ту се ради о једном процесу друштвеног и привредног развитка Космета, који нормално, на једном ширем фронту, покреће афирмацију Шиптара и
њихове равноправности.
Тачно је да се праве претпоставке како би прошли у току протеклих 20
година да су били република и у том погледу чине се поређења са Македонијом и оним што је у тој републици постигнуто. Једном ријечју, има мишљења
да би – да су били посебна република – нешто више постигли у сваком погледу, па и у погледу равноправности.
Истина је да су средства, која су одвајана за Космет, релативно много
мања од оних која су давана Македонији. Сада је ту бригу о Космету преузела
9

Дана 13. априла 1967. Југословенска академија знаности и умјетности (ЈАЗУ) сачинила
је у Загребу Декларацију о називу и положају хрватског књижевног језика. Декларација
је упозоравала на „неравноправан“ положај хрватског језика услед одлука Новосадског
договора (1954) и тражила равноправност свих језика народа Југославије. Међу састављачима и потписницима текста Декларације био је низ истакнутих хрватских интелектуалаца окупљених око ЈАЗУ-а, Матице хрватске и других угледних научних установа у
Хрватској (између осталих: Мирослав Брандт, Далибор Брозовић, Томислав Ладан,
Славко Михалић, Мирослав Крлежа, Фрањо Туђман и др.). Реакција на Декларацију у
Србији је била жустра. У Београду је одржан пленум Удружења књижевника Србије на
којем је Декларација искритикована, а њени потписници оптужени као националисти.
Према сведочанству Латинке Перовић, тражило се чак и јавно спаљивање дела Мирослава Крлеже. Као одговор на Декларацију састављени су Предлози за размишљање.
Српски писци су у њима тражили да се у Србији и за Србе уопште, уведе термин српски
језик, уместо дотадашњег термина српско-хрватски језик. Одмах после објављивања
Декларације уследио је оштар одговор власти. Декларација је осуђена на највишим савезним и републичким политичким инстанцама. У штампи су потписници текста означени као „завереници“ и оптужени за „заверенички чин“. Подједнако су критиковани и
састављачи Предлога у Србији. Све је било завршено до 20. априла 1967. Из партије је
искључено 10 чланова, а кажњено њих 34, већином из Хрватске (Фрањо Туђман је као
један од потписника избачен из СКЈ, а Мирослав Крлежа је поднео оставку на место
члана ЦК Савеза комуниста Хрватске) – Б. Петрановић, Историја Југославије, III, Београд 1987, 398–99; Л. Перовић, н. д, 51.
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Федерација. Али није само по среди тај материјални моменат. Мисли се да би
и у другим областима, у школству, на примјер, затим у погледу броја Шиптара на разним дужностима, и слично, стицање равноправности Шиптара ишло
брже да су били република. После Четвртог Пленима та питања су се заоштрила.
У Комисији за међунационалне односе у Покрајинском комитету говорило се о томе да ли то питање покренути, али је закључено да га сада не треба постављати.
Оно што је данас реално јесте следеће: У оквиру садашњег друштвенополитичког система решавати питања даљег развијања фактичке равноправности Шиптара.
На примјер: када је делегација Космета била код друга Тита они су износили проблем школа.10 До недавно су у средњим школама била углавном
деца Срба и Црногораца. Сада је код Шиптара порасло интересовање за средњошколско образовање њихове деце. Али у школама нема довољно капацитета. Морала би да се отварају нова одељења на шиптарском језику. А ту су он10

Делегација ПК СК Србије за Косово и Метохију (делегација Косова и Метохије) у саставу Вели Дева, Фадиљ Хоџа, Али Шукрија, Илија Вакић, Кадри Реуфи и Лука Влаховић, боравила је код Тита 23. фебруара 1967. Како би неуставна посета албанских политичара Титу добила легитимитет, састанку је присуствовао и председник ЦК СК Србије
Добривоје Радосављевић. Међутим, он није узео учешћа у разговорима. Састанак је трајао 2 часа и 40 минута. Разговор је отпочео председник ПК Вели Дева на тему „деформација“ у раду СДБ-а и репресалија које је СДБ спроводила над албанским живљем. Он
је напоменуо да служба није правила разлику у националности, док је председник Извршног већа (ИВ) Косова и Метохије Али Шукрија додао да је међу њеним припадницима
било и Албанаца. Међутим, није поменут ниједан случај екстремног обрачунавања са
бившим припадницима СДБ-а. У наставку, Вели Дева је истакао да у Покрајини постоје
велике националне нетрпељивости, за шта је окривио претходну националну „искључивост“ Срба и Црногораца. О националој затегнутости у Покрајини је говорио и Фадиљ
Хоџа. Покрајински делегати су, такође, пренели председнику Брозу „бојазан“ албанског
народа да је аболицијом Ранковића прокламован повратак на пређашње стање у Покрајини, на шта је Тито одговорио да „није опростио Ранковићу“, те да је он „политички
мртав“. Он је, међутим, подсетио на велике заслуге ове организације у изградњи земље
и упозорио на потребу да та организација остане „јака и монолитна“. Тито је у наставку
саветовао покрајинске кадрове да на све начине јачају братсво и јединство на Косову и
Метохији, насупрот националним тенденцијама. На самом крају састанка Али Шукрија
је изнео албанске захтеве. Он је, наиме, поменуо да се због све веће децентрализације у
федерацији у Покрајини „поставља питање уставних промена“. Такође, Шукрија је
отворено затражио већу афирмацију албанског језика, културе, историје и националних
симбола, као и поправљање билетералних односа са Албанијом. Броз није одобрио ове
иницијативе покрајинског руководиоца, али их није ни осудио, тј. није рекао ништа. Албанци су ово доживели као прећутну подршку њиховим тенденцијама. На завршетку састанка уговорена је председникова посета Покрајини за наредни месец, односно за март
1967. – АЈ, фонд 837, КПР, II 2/316, Стенограмске белешке разговора Јосипа Броза Тита
и делегације Косова и Метохије од 23. фебруара 1967, 5–11, 14–16, 20–21, 47, 18–19, 24–
25, 32, 49–50.
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да посриједи материјални моменти. На Комсету, разумије се, и ово питање
школства, као и друга, добива национално обележје.
Пошто се сада питање међунационалних односа заоштрило, има тенденција да се политичким одлукама решава оно што се може решити у процесу
нормалног економског и друштвеног развитка и у оквирима садашњег система самоуправљања. Кроз то ће даље јачати и развијати се и нацинална равноправност Шиптара.
Сада има мало нервозе и нестрпљења у том погледу. Пошто Шиптари
чине 67% становништва Покрајине, има мишљења да сада преко ноћи треба
обезбедити одговарајућу нациналну структуру у предузећима, школама, администрацији, свуда. Али таква мишљења не преовлађују, иако је било доста
дискусија о школама, структури запослених, и слично.
Биће свакако потребно да се неке ствари у републици мењају. На пример: у Скупштини републике пружиће се могућност Шиптарима, који то хоће,
да говоре на свом матерњем језику; гледаће се затим да се неки материјали
припремају и да и на шиптарском језику.
Има отворених питања фактичког остваривања равноправности Шиптара која се могу решавати у оквиру данашњег система.
Друг председник је приметио да они не би могли добити више материјалних средстава, када би били република.
Едвард Кардељ Чињеница је да су они у току првих десет послератних
година били на периферији, да су заостајали. Било је то време Коминформа, и
таква је била политика да се тамо није ишло на изградњу индустрије.
Међутим, у току последњих десет година, од 1957. године наовамо, дошло је до заокрета. Помоћ је расла, тако да су данас на првом месту и добијају
ралативно више помоћи од свих других република и крајева којима се помоћ
даје.11 Но, надокнадити сада оних првих десет година, тако брзо – немгућно
је.
И не ради се само о давању средстава из буџета федерације већ и о могућностима њиховог рационалног трошења. На та питања треба гледати и са
њиховог економског аспекта, и то треба да се схвати.
11

Држава је преко Савезног фонда за помоћ неразвијеним републикама Југославије покушала да, почев од 1966. године, покрене привредни развој на Косову и Метохији. Током
периода 1966–70. Југославија је од Светске банке узела 94,3 милиона долара зајма за
развој Покрајине, што је износило 21,5% од укупне висине кредита за развој свих неразвијених области. Поред федерације новац је давала и Република Србија која је од 1965.
до 1970. на Косово и Метохију инвестирала 60 милијарди динара из буџета Републике и
30 милијарди динара преко банкарских кредита. Покрајина није била обавезна ни да даје новац на име било каквог републичког доприноса, већ је све остајало на располагању
локалним властима. – АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/144, Осма седица Председништва СКЈ
од 22. априла 1970. године, прилог 3; Б. Петрановић, М. Зечевић, н. д., 771.
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Коча Поповић се интересовао да ли се питање статуса посебне републике сада не покреће из обзира, док прикривено ипак тиња осећање неправде,
истичући да би требало разрадити наше аргументе, не да би се они јавно изнели, већ да би се имала чиста основна позиција у односу на тенденције које се
ту јављају.
Добривоје Радосављевић је ракао да би било прерано излазити са неким
ставом, јер то питање није актуелно. Према ономе што знају – то се не поставља као неки шири проблем. Уједно је поменуо да се, на пример, у врло
озбиљној форми поставља питање односа између републике и Војводине, и у
материјалном погледу.
Ту је свакако од значаја и чињеница да Космету средства даје федерација. Република ту не даје ништа, осим што им не тражи оне редовне доприносе,
остављајући приходе од пореза на промет, и слично.
Драги Стаменковић је такође истакао да Покрајина на име доприноса не
даје ни динара. Све се то оставља на њиховом располагању. Од њих се није
тражило да одвајају било шта за финансирање Скупштине републике, Извршног већа и републичку управу уопште.
Коча Поповић је упитао да ли се може – у интересу објективне анализе
о стварном положају Шиптара – оценити да је у току последњих десет година
било неразумевања са наше стране, од стране југословенског и српског руководства.
Петар Стамболић је затим рекао да су поступци УДБ-е на Космету били
много драстичнији него у другим крајевима Југославије. Нарочито у последње време, откако је тамо отишао Душан Мугоша. Чињеница да је 70 људи
убијено и 40 умрло од последица малтретирања, и отворено изношење злоупотреба на Пленуму ЦК Савеза комуниста Србије замрачили су резултате који су тамо постигнути. Посебно у погледу остварања равноправности у скупштини и другим руководећим телима.
Стамболић је затим поменуо напоре који су улагани у области школства, помињући да су узимани ученици са четири разреда гимназије и постављани за учитеље. Напоменуо је да је решавано и питање колонизације, да су
чак беговима давали њихову земљу. Но, све је то сада остало у сенци.
Друг Стамболић је такође истакао да је Космет на првом месту по средствима које се издвајају на име помоћи. У том погледу ситуација је тамо боља
него у 70 општина у Србији. Давање већих средстава није могућно.
Сада, на пример, имамо захтеве да се свој деци обезбеди осмогодишње
школовање. То ни са економског становишта није рационално. А то нам се
поставља и у скупштини. Није само по среди само толико и толико милијарди, већ је питање какве би то резултате дало.
У економском развоју они учествују са свега 20% средстава док је све
остало дотација.
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Драги Стаменковић је указао на ниску запосленост као основни проблем. /на 1000 становника – свега 7–9 запослених/.
Од 1961. године забележен је бржи пораст запослености, а од реформе
на овамо иду уопште бржим темпом у развоју.
Петра Стамболић подсетио је и на то да се све рачуна по глави становника, а на Космету је прираштај највећи у Европи. Затим је додао да у погледу положаја Шиптара, има и неких схватања која су мутна.
Сада је у Савезном извршном већу разматрано о Деветом мају и одлучено да то не буде празник на који се не би радило. Ниједна од савезничких земаља која тај датум обиљежава није га узела као дан када се не би радило.
Они су предложили да се установи празник националних мањина, као
што, на пример, Македонија обележава Илинден, траже своју заставу и сл.
Они би узели, вероватно 29. /или 28. новемар/.
Мени се чини да они полазе од квантитета и пошто их је милион, јављају се мишљења да би покрајина требало да се третира као република.12
Едвард Кардељ је поменуо да није знао да Шиптарима на Космету није
дозвољено да имају своју заставу, сматрајући да од тога не би требало правити проблем.
Петар Стамболић је истакао да становништво углавном чини сељачка
маса, која заједно са интелигенцијом представља погодну средину за развијање шовинизма.
Посебно је истакао мишљење да може бити озбиљних проблема, ако
српски и црногорски кадрови на Космету не буду уверени у правилност наше
садашње политике. Без јединства свих и заједничке одговорности неће се са
успехом реализовати наше политичке одлуке. И мала нијанса у ставовима и
изјавама тамо може да се врло негативно одрази.
/Стамболић је поменуо да је недавно иступање Фадиља Хоџе врло добро примљено/
Стамболић је затим поменуо пример у општини Бујановац, недалеко од
Врања, где је секретар комитета, иначе Шиптар, говорио да Срби сада не смеју да писну. И многи од људи који су кажњавани добијају сада популарност са
таквим ставовима.
Стамболић је затим изразио мишљење да је сада састав српских кадрова
на Космету ослабљен и да то није добро. На одговарајућим функцијама су
остала углавном два млађа друга, док су сви стари кадрови Срба повучени.13
12

На Косову и Метохији је 1966. живело око 1.200.000 становника. Од тог броја 67% су
били Албанци, 23% Срби и 10% остали. Овај крај је имао највећи природни прираштај у
Европи који је износио 29% док је просек СФРЈ био 12%. На селу је живело 60% становника, углавном албанске народности. – АЈ, фонд 837, КПР, II – 1/130, Реферат о Косову и Метохији, 1.
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Требало би да се код руководећег кадра у Космету у целини осигура јединство тако да се српски кадрови боре против шовинизма међу Србима, а
шиптарски да исто тако буду будни према шовинизму који ће да расте међу
становницима шиптарске народности, ако се то не спречи.
Треба указати на то да се ништа неће постићи ако се на састанцима буду узимали шибери и гледало каква је где национална структура становништва, и слично. Свакако да је централни проблем питање запошљавања и то
са било каквим дохотком. Али и ту се треба реално поставити и видети шта је
објективно могућно.
Карактеристично је и то да се аболиција Ранковића на Космету схватила као враћање на старо, што није био случај више нигде у Југославији.
Петар Стамболић је истакао да ситуацију сматра сложеном и да је борба
за браство и јединство централно политичко питање.
Драги Стаменковић је указао на извесну нервозу у тежњама за бржом
афирмацијом поткрепљујући то неким примерима. Конкретно је поменуо припреме за отварање нових факултета, жељу за универзитетом, иако нема још
ни других услова. У ствари нема ни довољно учитељских кадрова.
Стаменковић је затим рекао да ће се ове године за просвету одвојити
25% више средстава него прошле, за разлику од других делова републике, где
највише повећање износи 14%. Било је захтева да се да још више, али то
стварно није могућно.
Са реформом, Покрајина је много добила зато што су тамо енергетика и
обојена металургија. Осим тога, и прерађивачка индустрија је релативно нова,
и није у посебно тешком положају, као у неким другим крајевима.

13

Оштар приступ који је СДБ имала према албанској народности у послератном периоду
изазвао је после јула 1966. истоветне репресалије према неалбанском становништву у
Покрајини. Прво је ослобођено много осуђеника без претходног преиспитивања кривице. Онда су почела механичка отпуштања и убиства бивших припадника службе. Неколико убистава је забележено током 1966–67. у Приштини, Косовској Митровици, Подујеву, Сувој Реци и Вучитрну. Истовремено почело је систематско потискивање неалбанских кадрова са водећих функција у Партији и из јачих предузећа. Најдрастичнији је
био пример српских и црногорских кадрова у Звечану и Косовској Митровици. Због тога је Тито више пута инсистирао, чак и пред албанским руководиоцима, да „не сме бити
освете“ приликом реформисања СДБ-а. Брозов апел је остао неделотворан. Оваква ситуација на Косову и Метохији проузроковала је прва послератна већа исељавања Срба и
другог неалбанског становништва из Покрајине. Наиме, док су према попису из 1961.
Срби и Црногорци чинили 27,47% становништва, дотле је тај удео 1971. износио само
20,89%. Број Албанаца се у међувремену повећао за 280.000, те су они 1971. чинили
73,67% од укупног становништва. – АЈ, фонд 507, ЦК СКЈ, III/124, Прва заједничка седница Председништва и ИК ЦК СКЈ од 7. децембра 1966, прилог 3; АЈ, фонд 837, КПР, II
2/316, Стенограмске белешке разговора Јосипа Броза Тита и албанске делегације 23. фебруара 1967. године, 24–25.
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Ми смо отворено дискутовали о положају аутономије и преливању
средстава које иде углавном из Београда и Војводине. Ту је било сукоба. Наиме, тражили су две милијарде више, него што је планом предвиђено, али се
онда јавио отпор од стране Војводине и Београда.
Мислим да је срећна околност што се тамо улагало у енергетику и обојену металургију, што је резултат и природних услова, а у интересу је и њих и
читаве заједнице. У пољопривреди имају неких проблема. У призренском
крају, где иначе имају развијен друштвени сектор, било је и неких сукоба са
сељацима.
Добривоје Радосављевић После IV Пленума код Срба и Црногораца испољиле су се резерве, осећања потиштености и страх да то сада не доведе до
доминације Шиптара. Међутим, то треба преовладати.
У УДБ-и је било мало Шиптара. Сада та национална афирмација Шиптара треба и ту да дође до изражаја, а и да се та организација уопште консолидује.
Драги Стаменковић Има тражења да се промени структура запослених,
рецимо у Трепчи, што није могућно постићи, поготово не административним
мерама. То је затечено стање, и ако се око тога чачка ставра се нервоза; тешко
је људе отпуштати.
Или код пријема на посао иде се за тим да под једнаким условима предност има Шиптар. Затим, ко зна два језика – тај има предност, итд. Све то
ствара нервозу. Свако питање има две стране, све се гледа и тумачи у светлу
међунационалних односа. И веома је тешко остварити политику пропорционалних односа у кадровској структури. Шиптарски кадрови се теже оспособљавају, то не иде брзо.
Треба поменути и појаву, да један део старих кадрова хоће да напусти
Покрајину, жели да иде отуда. Ту има различитих случајева, који се онда и
преувеличавају.
Рецимо, неко од тих хоће да прода кућу и не може да добије колико тражи. А овај му, онда каже: „Даћеш ти то и бадава“. Тако се ствара нервоза, које
има и код једног дела кадрова.
Петар Стамболић додаје да је велики део кадрова Срба и Црногораца са
Комсета пензионисан, да се и они овде прикупљају и стварају тако неки центар. Зато истиче да би другови на Космету морали у сопственом интересу да
воде у свему томе рачуна, да не иду линијом питискивања потребних кадрова
под фирмом идеје о афирмацији шиптарске народности, и слично.
Друг Председник је истакао да се ту очигледно ради о приличном примитивизму. Затим додаје да тога код Македонаца није било, јер су они сами
тражили кадрове док би ови одједанпут хтели да их истерају ван.
Добривоје Радосављевић примећује да то не долази од стране руководства.
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Мијалко Тодоровић је истакао да су сада Срби и Црногорци под притиском националистичке стихије ове две националности, док су шиптарски кадрови под притиском шиптарске националистичке стихије.
Друг Плави је рекао да има и појава да сељаци траже да деле државну и
манастирску шуму. Карактеристично је, на пример, да председник општине
тамо не каже одмах да то не могу да раде, него налази за сходно да пита. Сељачка стихија је таква, да она, у овом случају, тражи да се дели шума, свеједно чија је, то за њу нема значаја.
Владимир Поповића је изразио мишљење да се после IV Пленума и на
томе подручју испољило расположење маса, позитивније него икада пре, и да
је полет, до кога је дошло у међувремену, карактеристичан и за тај крај.
Уз то је додао да је разговарао са великим бројем кадрова који су истицали осећање да је ситуација повољнија него икада раније. Иако реакције има,
отворени су процеси позитивних кретања који траже и учвршћују улогу и
углед Савеза комуниста. Потребно је и у Републици и у Покрајини, и уопште,
учинити све да се валоризују те револуционарне тековине.
Добривоје Радосављевић се осврнуо затим на позитиван одјек могућности да се сада узимају имена бораца и датуми из историје и револуционарне
прошлости шиптарског односно албанског народа за разне називе /улица,
предузећа и слично/.
Коча Поповић подвлачи да жеља за афирмацијом сама по себи није рђава, само је питање у шта може да се претвори у одређеној ситуацији. Ту су од
значаја политички прилази и одговарајућа валоризација тога расположења.
Едвард Кардељ сматра да се сада треба ослонити на позитивне тенденције у афирмацији шиптарске народности. Свако потискивање те афирмације,
макар и са нове платформе, водило би истој ситуацији каква је била и пре, само са новом експлозијом.
Сада је битно да се утаначи шта је то што треба прихватити из револуционарне прошлости шиптарског народа. Нека, на пример, Косово и Метохија
имају свој празник, нека се узме неки празник који је означио њихово укључивање у наш народноослободилачки устанак.
Треба даље увући активније Космет у све процесе нашег друштвеноекономског развитка.
Посебно треба обратити пажњу на економски развој, резултате и перспективе. Ту се може правити осврт на читав протекли период, с тим што посебно треба указати на последњих десет година. Очигледно је да се у том времену ситуација изменила и ту је база за аргументе и отварање перспективе даљег развоја.
Треба најзад видети који су то сада стварни проблеми, не сме се жмурити, већ треба сести и отворено се суочити са њима. Имамо доста поучних примера који нас на то упућују. Ето, на пример, 22 године после ослобођења по-
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чињемо стварно да решавамо језички проблем, иако смо још 1945. године
прокламовали равноправност језика.
Или да поменем случај Словеначке телевизије. Ја сам још пре неколико
година говорио да треба да дају више програма на словеначком језику. Рекао
сам да ће се грађани побунити и да ће оштро поставити питање зашто тога нема. Сада се показало да је то и раније требало решавати.
Сличан је случај и сада у Згребу са том Декларацијом. Ми смо доста говорили о правима националности, о борби против национализма, али се нисмо благовремено позабавили живим проблемима. У таквим стварима треба
рашчистити и одређено знати шта је оправданао, а шта није, и онда на тој
основи заоштрити битку.
Кад се ради о Космету треба подржати афирмацију Шиптара, али треба
указати и на то да им проблеме не може решити федерација, већ да их могу
решити само Шиптари, Срби и Црногорци у оквиру Републике, и тамо где
живе.14 Треба, наиме, јасно и отворено рећи да су било какви успеси немогућни ван братског споразума између Срба и Шиптара.
Треба јасно да се каже и дефинише да тамо има таквих и таквих Шиптара, таквих и таквих Срба, таквих и таквих Црногораца. И онда тражити од комуниста да се спроводи садашња политика, отклањају одређене негативне
тенденције.
Даље, ја сам зато да им признамо што је потребно, али да будемо јасни
и у захтевима да се боре против националистичких израслина, пртив сопствене реакције, против тих и таквих националистичких тенденција.15
Коча Поповић је подвукао потребу указивања на могућности које је
отворио IV пленум, у погледу решавања свих тих проблема и то у оквирима
читаве Југославије, тако да они у оквиру те шире перспективе нађу своје место. Сада већ имамо интереса да тај проблем целовито поставимо, да некако
покушамо валоризовати све оно позитивно што је настало после IV пленума.

14

15

Иако се Кардељ „залагао“ да се Албанци и Срби ослоне једни на друге и у оквирима Републике Србије реше своје проблеме, као и да Албанци не очекују подршку од федерације, он је водио „двоструку“ политичку игру. Наиме, већ тада су на нивоу федерације
припремани амандмани на Устав из 1963. који је требало да ојачају положаје покрајина
у оквирима Ребулике. Кардељ је имао великог удела у стварању и доношењу поменутих
амандмана. – Б. Петрановић, М. Зечевић, нав. дел., 399–401; В. Церовић, Косово. Контрареволуција која тече, Београд 1989, 250–251; Љ. Димић, н. д., 395.
На овом месту Едвард Кардељ се као представник федерације (председник Савезне
скупштине) заложио да се Албанцима помогне у афирмацији, али и да им се изађе у сусрет поводом њихових тражења промене Устава иако је само неколико тренутака раније
говорио другачије. Штавише, на састанку је било још неколико представника савезних
органа (Коча Поповић, Петар Стамболић, Мијалко Тодоровић и наравно сам Тито),
пред којима је Кардељ лобирао за албанске интересе.
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Добривоје Радосављевић указује и на то да су Шиптари у целини, а посебно кадрови, заинтересовани за наше односе са Албанијом. Посебно је питање: шта је ту реално, а шта није. Али једна позитивна жеља наше земље да
бар донекле поправи односе са Албанијом, била би код њих добро примљена,
јер као да се њима чини да ми ту не показујемо никакво интересовање и да,
можда, не чинимо све што је могућно. Можда ће бити потребно да се нешто и
о томе каже.
Друг Председник напомиње да није мислио да то спомиње.
Добривоје Радосављевић примећује да би неке њихове кадрове требало
увести у Д[ржавни] С[екретаријат] И[ностраних] П[ослова] да би и на сектору
спољне политике осетили конкретно своје учешће.
Драги Стаменковић наводи да ће они, вероватно, покренути питање саобраћаја. Треба признати да тамо нисмо завршили ниједан пут, нити су пруге
модернизоване. То они истичу као проблем. Сада немају везе ни према Скопљу, ни у другим правцима. Међутим, до 1970. године биће повезани са Јадранском магистралом и са Скопљем. Савезна скупштина је већ донела ту одлуку.
Можда ће покренути и питање воде на Космету, али ту се не би требало
за сада изјашњавати.
Мислим да су они задовољни са средствима која им се дају из Фонда за
неразвијене крајеве. Босанци нису задовољни и они су покренули питање прерасподеле. За развој Космета из Фонда за кредитирање привредног развоја
одвојено је 246 милијарди.
У индустријској производњи они су за прва два месеца ове године забележили пораст од 8%, док је југословенски просек 2%. Они иду убрзаније у
свом развоју.
Коча Поповић се интересује за њихове политичке односе са Београдом
– има ли ту позитивних корака, заједничког постављања проблема.
Пошто је Добривоје Радосављевић одговорио потврдно, Драги Стаменковић је одговорио да контакти нису довољно интезивни и да би, можда, могли бити чешћи. Другови са Космета имају контакте и са другим републикама.
Друг Председник је истакао да главна одговорност лежи на комунистима, Много зависи од тога како ће се они поставити. Без улоге Савеза комуниста не могу се решавати све те противуречности. Комунисти морају имати јасну слику о томе шта се жели постићи, какви односи треба да буду у нашој
социјалистичкој заједници, и они треба да предоче ствари које се не могу прескочити.
Едвард Кардељ је напоменуо да шиптарски кадрови треба да схвате да
се тамо њихова реакција у ствари бори против њих.
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Драги Стаменковић је рекао на крају да на Космету свако питање има и
национални аспект. И једни и други тамо морају да покажу пуно ширине. А
Савез комуниста мора да се поставља веома танано и диференцирано. У неким стварима они се мало круто држе. У самом покрајинском центру можда
има мало више централизма.
Друг Председник истиче да процес развоја треба поставити на класној
основи. Тај класни моменат треба јаче да дође до изражаја. Појаве која се тамо испољила има, разумије се, и у другим републикама. Један град, на примјер, може да мути ситуацију у републици, један део у том самом граду, или
чак једно једина група уноси смутње.
Драги Стаменковић саопштава да су у Управи државне безбедности извршене велике промене и да је то добро.
Владо Поповић се интересује да ли су се ти нови кадрови снашли и да
ли се добро постављају.
Друг Председник износи да је члановима делегације Космета16 рекао да
не чачкају по стварима које су старе петнаест година и више, нарочито из
оног времена када су нам људи гинули на границама и када се радило о одбрани наше социјалистичке заједнице.
----Са овим је завршен разговор који је трајао око један час.
.

16

Интересантно је обратити пажњу на термине којима је називана албанска делегација,
како у овом разговору тако и током претходних албанских посета савезним функционерима. У прелиминарној верзији стенограмских белешки са састанка одржаног у фебруару 1967, која је требало да се пусти и у штампу, она је означена као делегација Покрајинског комитета СК Србије за Косово и Метохију. Међутим, у званичној верзији, уз
Титово одобрење, тај назив је промењен у „Делегација Косова и Метохије“, термин који
је коришћен када су у посету долазиле делегације република. Сутрадан се спорни термин нашао у штампи, и то у насловима, док је у тексту коришћен уставно исправни термин. Видимо да је и на овом састанку, Броз поново изоставио покрајинске атрибуте када је говорио о делегацији Албанаца са Косова и Метохије.

