
Ђорђе Вукадиновић: Ако Вучић и Брнабићка примају и „Курту и Мурту“, од Блера, Шредера до Клинтона и Курца - могу ваљда да поразговарају и са ветеранима
среда, 11 децембар 2019 10:34

Моје питање иде на адресу господина Ђорђевића, односно Министарства за рад и,
између осталог, борачка питања. А има и један сегмент који се тиче и председнице
Владе и председника Републике.

  

  

Дакле, већ неколико недеља не тако мала група ратних војних инвалида и бораца
из ратова 90-их протестује у парку између зграде Председништва и Народне
скупштине. Ја намерно нисам хтео много у то да се мешам. Знам да је материја
осетљива. Знам да има више тих удружења. Дакле, уопште немам намеру да
арбитрирам. Али апелујем, пре свега, на надлежно министарство и министра, а онда
и на Владу да, просто, ако се се има времена за разне, рекао бих, „Курте и Мурте“ и
за разне, више-мање, добронамерне или недобронамерне путнике намернике. Када
се има времена за Шредера и дружење и ћаскање са Клинтоном и онда када више
није био на функцији. Када је Тони Блер,  злогласни премијер Велике Британије у
време бомбардовања, односно агресије на Србију 1999. када је, дакле, и он у неком
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мутном својству био (ако није и сада) у својству саветника Владе Србије – па, хајде
онда да се нађе времена да се приме и ови људи и да се чује њихова мука.

  
  

Очекујем, односно апелујем, да нађу времена и да приме ове људе. Кажем, то је најмање
што може да се учини према њима за све што су учинили за ову земљу, а то је да им се
искаже поштовање

    

Дакле, без прејудицирања решења. Без пресуде унапред. Без стављања на једну, или
другу страну. Али мислим да ти људи макар заслужују да се чује њихов глас. А ја
конкретно од министарства очекујем и захтевам обавештење о томе шта они траже и
зашто су ту и да ли су ти њихови захтеви и у ком аспекту испуњиви, или нису испуњиви?

  

Дакле, то је конкретан захтев од Министарства рада. А од ових других, најважнијих
институција у земљи (председника и премијера) очекујем, односно апелујем, да нађу
времена и да приме ове људе. Кажем, то је најмање што може да се учини према њима
за све што су учинили за ову земљу, а то је да им се искаже поштовање. И отворено да
се каже да ли је и шта је изводљиво и испуњиво, а шта евентуално није испуњиво – и из
ког разлога.

  

Хвала.

  

  

(НСПМ)
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