
Војни синдикат Србије: Генералштаб узео активно учешће у ометању сутрашњег протеста и тиме починио кривично дело
субота, 26 новембар 2016 15:37

 Данас се у јединицама Војске Србије читала информација Генералштаба Војске Србије,
у којој се наводи да је најавом протеста Војног синдиката Србије, који је у јавности
представљен као штрајк, начињена огромна штета по углед Војске Србије и може да
пољуља поверење у њену способност.

  

  

У информацији се даље наводи да грађани који издвајају значајна средства за Војску не
очекују да она излази на улицу и протествује ''против своје државе'', да ће медији
пренети јавности да је Војска устала против своје државе, да су на протест позвана и
друга удружења и организације међу којима су и они који не деле исте вредности као
Војска Србије, да је на протесту могуће деловање страног фактора који је у многим
ситуацијама користио протесте да ослаби нашу земљу као и да се током протеста
очекује да провокатори узвикују пароле против владе, министарства и сл. Даље се
наводи да Генералштаб итекако води рачуна о чувању статуса и стандарда припадника
Војске Србије и да припадници Војске Србије треба да се поносе због ангажовања на
свакодневним задацима у копненој зони безбедности, при помоћи становништву,
обезбеђењу државне границе и сл.

  

Господо из Генералштаба, ви који седите у неколико управних одбора по разним
предузећима у Србији, ви који се возите скупоценим лимузинама, ви који једете у
посебним салама и рестораниме, а не са својом војском, ви који не чекате редове код
лекара, ви који жмурите пред криминалом и ненаменским трошењем новца из будета, ви
који не косите траву по касарнама, ви који не стражарите на стражарским местима, ви
који не радите по 250 дана одвојени од својих породица, ви који не доручкујете и не
вечерате мед и мармеладу радећи притом 14 сати дневно, ви који не спавате под ведрим
небом и не стојите на хладноћи неколико дана, ви немојте да нам држите лекције о
солидарности са народом, ви који сте дозвоили да Албанија има већи војни буџет од
Србије. Наш народ зна да је српски војник део њега, то нисте ви господо из
Генералштаба, зато је народ и подржао протест својих војника који су подигли глас
против оних којима су налози управо оних фактора које споињете, изнад интереса
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државе, Војске и закона државе Србије.

  

Тачно је да грађани издвајају значајна средства за Војску Србије, а да ли сте грађане
Србије упознали како њихова Војска троши та средства. Очигледно ћеми ми то морати
да учинимо, пошто сте ви легализовали криминал у редовима Војске и жмурите пред
ненаменским трошењем средстава грађана и дозволили појединцима и тајкунима да се
на рачун војника богате, док војник гладује и не може да прехрани своје породице.

  

Кажете да сте упознали надлежне са проблемима на које указујемо, а шта ста господо
предузели да се ти проблеми реше. Ми знамо да нисте ништа и ако вам је то дужност и
обавеза. Ви сте највећи узрок за лоше мећуљудске односе, за преоптерећеност људства,
за лошу исхрану, за неисправност технике, за лошу мотивисаност пропадника и све
проблеме који произилазе из свакодневног живота оних којима је војска друга кућа, а
држава друга мајка. Због тога ћете господо ускоро ви бити стражари на стражарским
местима јер више нећете имати војску, она вас напушта и одлази сваког дана у све већем
броју. Тек после вас одговорно је министарство, које слепо слуша шта им тамо неки
''фактор'' каже и нареди, без обзира да ли је то у инетресу Војске и по закону. Не
војници,  закони тог ''фактора'' су приоритет и они морају да се извршавају.

  

Припадници Војске Србије, окупљени и удружени у Војни синдикат Србије, више на све
ово неће да ћуте, а и не смеју, јер су се на верност заклели држави и народу и зато у
недељу 27. новембра у пет до дванаест подижу свој глас. То право дао им је Устав
Србије и Закони Србије, а ви им га не можете одузети, колико год вам то сметало.
Српски војник никада неће издати свој народ као што сте то ви нама учинили, нека
народ буде спокојан, а народ то зна и види и зато сам, непозван долази да подржи своју
војску. Вама господо нека је на част што своје војнике оптужујете за издају државе,
упитајте се онда коме командујете.

  

Како је одредбама члана 151. Кривичног законика, прописано као кривично дело, ко
силом, претњом, обманом или на други начин спречи или омета јавни скуп који је
организован у складу са законом, позивамо надлежно јавно тужилаштво и заштитника
права грађана да на ову информацију одмах реагују и против одговорних лица у
Генералштабу покрену поступак утврђивања одговорности. Више је него очигледно да је
давањем овакве информације извршено ометање јавног окупљања које је пријављено у
складу са законом и протом није забрањено, чиме се доказује да су процене из
информације коју јеиздао Генералштаб паушалне, из чега јасно произилази да
представљају покушај обмане припадника Војске усмерену искључиво ка ометању јавног
окупљања.
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(Војни синдикат Србије)
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