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У суботу 11.2. од 12:00 Синдикати Војске и Полиције организују нови протест испред
Владе Србије којим изражавају незадовољство социјалним стањем и условима за рад у
ова два незаменљива стуба одбране државе споља и изнутра.

  

У исто време када је претходни протест организован, после кога се ништа није решило
на плану решавања горућих проблема, тако да чак ни колективни уговор није усвојен, а
одлив кадрова због немогућности прехране својих породица повећан, осим што је на 
речима и само за јавност све било у процесу решавања, „спонтано“ по наређењу
владајуће странке организован је неуспешни контрамитинг где су организатори
новинарима неопрезно рекли како је до „спонтаног“ окупљања дошло. Тада су
злоупотребљени појединци из Обреновца, „ојачани“ истомишљеницима са Чукарице јер
је до скоро потопљених било премало, који су се на тај начин „захвалили“ својој Војсци и
Полицији за пожртвованост и несебичност у пружању помоћи код незапамћених
поплава.
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  Није случајно изабран Обреновац као што ни сада нису случајно изабрани организатории контрамитингаши из Ваљева и Ваљевске Грачанице. Ваљда на овај начин желе да„подршком влади“ изразе „захвалност“ за потапање Ваљевске Грачанице и такође пљунупо онима који се још од 8.3.2016. упорно и надчовечански боре за исту.  Организатори се декларишу као Савез борачких организација Србије и у свом„саопштењу“/памфлету, говоре о фашизму, безбедности државе, политизацији и многочему што нема никакве везе са оправданим захтевима Синдиката Војске и Полиције запоштовање Закона и Устава на плану обезбеђивања нормалних услова за живот и рад„професионалне“ Војске и Полиције. Наводно су „забринути“ за безбедност државе, а донедавно су агресивно протествовали због наводно неисплаћених ратних дневница исебе осакаћивали због тога. За њих је овај синдикални протест „политички“ мотивисан,што ни са чим не аргументују, то ваљда ако се каже да је „подршка влади“ није нипотребно.  Ко су ти „борци“, где су и на ком ратишту и у којим јединицама стекли статус „бораца“, ида ли су били међу онима који су на позив опозиционих странака бежали са фронта,разбијали мобилизације и митингашили, а онда да се не би видело да метка нисуиспалили шенлучили по Ваљеву и неким другим градовима Србије?  Коме ови „борци“ стварно дају подршку и ко им плаћа контрамитинг? Како се то дајеподршка Влади Србије ако се спречава решавање загарантованих уставних исиндикалних права професионалних припадника снага безбедности државе? Да ли суови „борци“ контрамитингаши ти који ће формирати ратну Армију и имају ли ратнераспореде, и да ли ће се отпустити сви професионални војници и полицајци? Ако имајуту намеру закаснили су јер је СРВС као организација избрисана са списка организацијаод битног значаја за одбрану државе. Гледајући само са аспекта те чињенице онда и нечуди шта се све са Војском и Полицијом ради и тренутно више улаже у технику него уљуде јер се и не разуме шта чини јачину и отпорност одбрамбених и безбедносних  снагадржаве.  

  Кога ови „борци“ на контрамитинзима и некада на митинзима промовишу и где црпеморалну снагу да стану на црту Војсци и Полицији и по њима пљују? Да ли стварнопомажу Влади или је руше на начин да у јавности стварају утисак да иза њих стоји ВладаСрбије, да им даје подршку и да уместо да улаже у решавање социјалног статуса Војскеи Полиције плаћа контрамитингаше и букаче? Треба бити јако дрзак идемагошкополитикантски затрован па да се стане испред Војске и Полиције и по њимабаца сопствено блато, а које заступају њихови Синдикати.  Ко има интерес да се ствара јаз између Владе Србије са једне стране и народне Војске иПолиције са друге иза којих стоји огромна већина народа? Само непријатељи државекојима требају хаоси како би добили аргументе за заустављање Србије на слепомколосеку ка ЕУ за коју никада није ни била ни планирана, чиме би са себе скинулиодговорност за заблуде српских власти.  Ако иза овог контрамитинга, као и иза претходног, стоји неко из редова власти, онда јенесвесан својих неодговорних потеза и последица које могу да произиђу. Лично самубеђен да то неко мимо знања најодговорнијих у држави ради како би се додворио ипобрао неке јефтине поене, а ако је то уз њихово знање онда су они залутали наместима на којима се налазе.  Да ли организатори контрамитинга схватају да намерним избором пљувача на Војску иПолицију, а међу њима су и они којима су се можда Војска и Полиција замериле, изнајугроженијих подручја у Србији, Обреновца и Грачанице субверзивно делују на морали спремност истих да сутра помажу народу у невољи, и то непосредно поред оних којивећ годину дана себе излажу свим временским непогодама у борби испред Владе Србијеза спас Ваљевске Грачанице, чија се узвишена борба на тај начин компромитује? Ко туима интерес и због чега се провоцирају немиле сцене на улицама Београда и слике којеће показати свету да су у Србији још увек „лоши момци“? Ко је уопште и са којиммотивима одобрио контрамитинг и да ли је свестан свог неодговорног понашања имогућих последица, посебно де су међу контрамитингашима и они који су колико јучепротествовали због неисплаћених ратних дневница, док је држава тврдила да сунаплаћене?  (Аутор у је пуковник у пензији)
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