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Ми, бивши народни посланици, интелектуалци и јавне личности, различитих генерација и
политичких опредељења, желимо да упозоримо на погубност актуелне политичке
поларизације која прети да се излије у неконтролисано насиље и сукобе. Одговорност за
такво стање несумњиво лежи на власти и председнику државе који годинама и
систематски подстичу нетолеранцију, говор мржње и прогон сваког критичког мишљења.

  

Таквој атмосфери додатно доприносе бројне неуставне и нетранспарентне одлуке и
потези, почев од тзв. Бриселског и Вашингтонског „споразума“ о Косову и Метохији, до
„Београда на води“, уговора са компанијом Рио Тинто и најновијих закона о
експропријацији и референдуму, а који на различите начине урушавају како суверенитет
земље, тако и опстанак будућих генерација.
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  У том се контексту, као посебно опасан – у смислу негативног преседана – намећенајављени референдум о промени устава, заказан за 16. јануар 2022. године, закоји, по нашем дубоком уверењу, нема никакве преке потребе, а поготово неразлога за хитност. А да и не говоримо да се овако исхитрено референдумскоизјашњавање може посматрати и као нека врста „пробне вежбе“, односно увода усличну операцију у којој ће мета бити уставна преамбула о Косову и Метохији каонеотуђивом делу територије Србије, или неки други витални делови највишегдржавног акта.
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         Услед свега наведеног, сматрамо неопходним организован и јединствен наступСВИХ одговорних државотворних, демократских и националних снага, покрета ипојединаца у циљу спречавања најављених промена устава.   У Београду  16. децембар 2021.    Ђорђе Вукадиновић, НСПМ  генерал Срето Малиновић  Срђан Шкоро, новинар  Владимир Терзић, адвокат  Владимир Гајић, адвокат  др Горан Ђорђевић, адвокат  др Александар Дикић, новинар  Борис Малагурски, режисер  проф. др Саша Ђикић. еколог  Душан Туфегчић, „Буђење“  Маринко Вучинић, публициста  Мирослав Самарџић, политиколог  (НСПМ)  Видети још:   Ђорђе Вукадиновић: Није безначајно, није готово и није свеједно. Изаћи нареферендум и гласати „НЕ“; Срето Малиновић: Овој власти не треба дозволити дамења ни скупштински јеловник, а камоли Устав     Александар Дикић: Устав је важнији и од политичких размирица и од ЕУ.Заокруживањем „НЕ“ стављамо до знања Вучићу шта мислимо о његовојдесетогодишњој девастацији Србије
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