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Покрет за преокрет најоштрије осуђује ударање у ратничке бубњеве, са којим је започео
изасланик Александра Вучића Владимир Божовић, на пријему  поводом Божића, које је
организовало Српско народно вијеће на јучерашњем пријему у Загребу. Мимо
хришћанских обичаја, који подразумевају разумевање међу људима, и мимо
добронамерности свих осталих гостију, својим написаним говором Вучићев изасланик
нанео је нанадокнадиву штету Србима који живе у Хрватској и њиховом настојању да се
опораве од ратова деведесетих. Писмо писано у топлој београдској фотељи било је
злослутно, а очигледно је да је направљено у  изборном штабу СНС-а и да су животи,
имовинска и статусна права Срба у Хрватској подређена страначким интересима и
предстојећим изборима.

  

Мимо Вучићевог изасланика, био сам једини политички представник из Србије, на челу
делегације Покрета за преокрет на Божићном пријему, коме смо присуствовали на позив
Српског народног вијећа и господина Милорада Пуповца. Учесници пријема који су
говорили пре Вучићевог изасланика били су отвореног срца за сарадњу и помирење.
Како рече један од говорника, из реда хрватског народа, Библија, ни на ћириличном ни
на латиничном писму не помиње ни Србе и Хрвате, већ говори само о човеку.  Господин
Пуповац је у пригоди Божића указао и на проблеме Срба у Хрватској, али и изразио
жељу да се они решавају кроз дијалог и уз уважавање права националних мањина.
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Говор, односно читање написаног, од стране изасланика Александра Вучића одударао
је од  прославе Божића, али и од духа разумевања међу људима, а његов написани
говор и претња обрачунима, односно борбама унела је немир међу присутне Србе из
Хрватске и коментаре неодобравања.

  

  

Овим је нанета огромна штета Србима из Хрватске. Уместо да решавају проблеме својих
пензија, обнове инфраструктуре, стварају услове за запослење у државним службама
ускогрудом политиком СНС-а Срби у Хрватској одвраћају се од ових тема. Да је ратни
поклич  Вучићевог гласноговорника циничан показује и чињеница да у местима у којима
у Србији живе избеглице у протеклих пет година, колико је СНС на власти, није
изграђена ни једна школа, ни једна амбуланта, није урађена водоводна и канализациона
мрежа, а лажно озакоњење објеката, удаљило их је од могућности да се скуће и да буду
своји на своме. Довољно је обићи Ледине, Алтину, Бусије и друга насеља око Београда и
Новог Сада и видети да нема ништа од обећања лажних патриота.

  

Поставља се питање зашто се на пријему у Загребу није појавио Александар Вучић, када
је Божић Србима дошао да честита председник Владе Хрватске Андреј Пленковић.
Зашто у разговору са њим није питао зашто у Баљцима код Дрниша још 80 српских села
и засеока у Хрватској нема струје или зашто стоји обнова уништених  кућа или шта је са
повратком или изградњом нових станова за српске повратнике у урбане средине, шта је
са ћириличним таблама. Зашто шаље тако запаљива писма, а као 90-их седи у топлом
стану у Београду?
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  Сматрам да је Александар Вучић овим својим гестом изгубио кредибилитет не само кодСрба из Хрватске, већ и код грађана Србије јер их поново гура у рат, а за само  четиригодине поново смо отворили сукобе са свим народима на простору бивше Југославије.Волео бих када бих могао да поставим питање и господину Андреју Пленковићу - да ли јенарушавање односа између два народа само део договора њега и Александра Вучића,да би му помогао у изборима у Србији, а Срби у Хрватској су им само колатерална штета.Управо на то помало указује олако прихватање запаљиве реторике коју је Пленковићпригрлио на јучерашњем Божићном пријему. На крају, на основу разговора санајугледнијим представницима Срба, учесницима Божићног пријема, од Далмације доСлавоније, њихов неподељени став је био да им таква помоћ од Вучића не треба и да имје већ једном на тај начин помагао те, да су они због тога, само остатак једног поносногнарода, који је живео на том подручју – истиче проф. др  Аутор је председник Покрета за преокрет.
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