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Свако од нас воли да буде у праву. Али понекад постоје ситуације када више волимо да
не будемо у праву. У сличној позицији сам био и ја, када сам, својевремено, у овој сали,
указивао на скандалозан чин да се у цркви Нотр Дам у Паризу, уочи Дана победе у
Првом светском рату, нашла и застава такозване „Републике Косово“, заједно са
заставама земаља победница, односно учесница Великог рата. Рекао сам тада да једно
понижење повлачи друго – и то друго се догодило већ неколико дана касније, имајући
на уму онај познати и срамни третман који је председник Републике Србије имао на тој
званичној прослави Дана победе, односно Дана примирја у Паризу.

  

  

Нешто слично се понавља и сада поводом ових избора за „косовске институције“,
односно ванредних избора у Приштини који треба да се одрже 6. октобра.

  

Иначе моје питање, да не буде дилеме, иде на адресу председника Владе, Канцеларије
за Косово и Метохију и председника Републике. Оно садржи један јасан апел и предлог

 1 / 4



Доста са понижењима! Спасимо образ и позовимо Србе на бојкот косовских избора

Пише: Ђорђе Вукадиновић
среда, 02 октобар 2019 10:31

у вези са тим изборима, који сам овде пре пар недеља изнео. Дакле, ти избори за
институције у Приштини су од почетка имали и садржали елементе који су, чак и од
стране оних који су склони сарадњи, чак и од оних који су склони учешћу у раду
привремених институција у Приштини, просто наметали и имплицирали нужност бојкота
тих избора.

  
  

На територији Републике Србије је забрањено грађанима Републике Србије да гласају
са документима Републике Србије!

    

Врхунац је био, и то је био повод мог директног обраћања и интервенције овде,
забрана грађанима Србије да гласају са српским документима. Дакле, на територији
Републике Србије је забрањено грађанима Републике Србије да гласају са
документима Републике Србије! То је била одлука њиховог „ЦИК-а“, односно
њихове Централне изборне комисије.

  

На свим досадашњим изборима, чак и када их је Приштина организовала, а камоли
УНМИК и међународна заједница, могло се гласати са тим (српским) документима. Ја
сам одмах тада овде скренуо пажњу на то и рекао сам да та забрана није техничко
питање, да је то симболички важна ствар и да захтева оштру реакцију државе. И позвао
сам владу да позове на бојкот тих избора. Они то, међутим, нису учинили. И онда, као
што рекох на почетку излагања, једно понижење повлачи друго. Тако смо и сада били
сведоци да је пре неколико дана из Приштине било речено како ће бити забрањено (и,
уосталом, забрањено је, дакле, не само да је речено, него је и учињено) представницима
Владе Србије да учествују у кампањи, да уопште пређу на територију Косова и Метохије
и да учествују у некој предизборној активности „Српске листе“.

  
  

На свим досадашњим изборима, чак и када их је Приштина организовала, а камоли
УНМИК и међународна заједница, могло се гласати са тим (српским) документима

    

Дакле, то једно понижење је повлачило друго, јер се на оно прво није реаговало. А онда
је, као шлаг на торту и врхунац понижења, следило ово јуче или прекјуче – забрана
спота „српске листе“ и кажњавање учесника на изборима због предизборног спота у
којем се помиње држава Србија. Односно чак не и држава – него само Србија.
Формулација у споту је гласила „Кад Србија зове, ја дајем свој глас“ – и то је засметало
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тим институцијама, они су забранили спот и тражили да се он измени.

  

Дакле, поштоване колеге, колико год се ми овде не слагали, постоји нешто што је више и
важније од нас . Шта год мислили о односима власти и опозиције, постоји нешто, постоји
неки гестови, неки ударци и шамари који боле и погађају све нас колективно. Е, ово се
управо дешава на територији Косова и Метохије са овим одлукама и потезима које
свесно и провокативно повлачи косовска „Централна изборна комисија“ и приштинске 
институције. Дакле, од забране гласања са српским документима стигло се до – сада –
чак и забране да се уопште помене реч „Србија“ у неком предизборном споту.

  
  

Свако од нас може лично да процени да ли треба, или не треба нешто да претрпи или
„прогута“. Али, ово је не само понижење наших институција и наше државе, већ, рекао
бих, и понижење свих нас као грађана Србије, као и наших предака и потомака

    

Ја од почетка сматрам да је те изборе требало бојкотовати, али то је мој политички
став. Ово сада, међутим, више није политичка ствар, него је ствар елементарног
достојанства и самопоштовања државе и њених институција. И зато позивам
надлежне, још није касно,има још шест дана до тих избора, да донесу одлуку у
вези са тим и да је објаве, јер постоје понижења која се напросто не могу
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толерисати. Свако од нас може лично да процени да ли треба, или не треба нешто
да претрпи или „прогута“. Али, ово је не само понижење наших институција и наше
државе, већ, рекао бих, и понижење свих нас као грађана Србије, као и наших
предака и потомака. 

  

  

Зато вас молим (а, кажем, имамо још шест дана), да ову фарсу и ову шараду од
такозваних „избора Косова“ – бојкотујемо!

  

Хвала.

  

Видети још:

  

Александар Вучић Србима на КиМ: Гласајте за Српску листу, то је једини начин да
останемо повезани, све друго је кидање веза

  

Ивица Дачић: Срби треба да изађу на изборе на КиМ и да гласају за Српску листу

  

(НСПМ)
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http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-srbima-na-kim-glasajte-za-srpsku-listu-to-je-jedini-nacin-da-ostanemo-povezani-sve-drugo-je-kidanje-veza.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-srbima-na-kim-glasajte-za-srpsku-listu-to-je-jedini-nacin-da-ostanemo-povezani-sve-drugo-je-kidanje-veza.html
http://www.nspm.rs/hronika/ivica-dacic-srbi-treba-da-izadju-na-izbore-na-kim-i-da-glasaju-za-srpsku-listu.html

