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Пензионерима у Србији је најпре исплаћена једнократна помоћ од 4.000 динара, а онда
им је на рачуне легло и 100 евра, као подршка за превазилажење кризе изазване
коронавирусом. Ових дана на кућне адресе стиже им и писмо из Српске напредне
странке, са све слоганом "За нашу децу", које потписује Александар Вучић лично. Иако
све то већ виђено, овога пута упада у очи чињеница да владајућа странка заслуге за
исплаћене новчане износе приписује себи. Да ли је то злоупотреба државне помоћи у
страначке сврхе у време предизборне кампање?

  

  

Колико им значи помоћ од 100 евра, питали смо грађане...

  

"Носите се у три материне и ви и сви они други који се тиме баве".
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"Доста ми је значила, за куповину, снабдевање и тако даље".

  

"Можда би је требало дати оним мало сиромашнијима".

  

Пензионер и предузетник из Београда Миодраг Митровић не жели помоћ државе и
каже да ће, пошто му је уплата по аутоматизму легла, пробати да је врати. "То је
принципијелан став, нико ме није питао да ли ми тај новац треба, а знате и сами да
поклонопримац мора да се сагласи са тим... Ја сам онда размислио шта да радим са
таквом уплатом. Наравно, легла је на рачун преко којег ја примам пензију и онда сам
решио да, са своје стране, додам још сто евра и купим десетак књига. Тиме ћу допринети
поспешивању културе у Србији и поклонити те књиге коме буду потребне у тренутку",
каже Митровић.

  

Поједини прензионери кажу да им је новчана помоћ, ипак, олакшала плаћање пореза
или рачуна...

  

Н1: Ко је најзаслужнији што сте добили ту помоћ?

  

"Па ко, наш Вучић, ко би други", каже нам једна грађанка.

  

Н1: Јесте добили писмо председника?

  

"Нисам".

  

А они које је у поштанском сандучету сачекала пошиљка од председника кажу да и она
није била неопходна.

  

"Ми сви то све знамо и онда нема потребе да нам се пише, а ако не знамо онда неће
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много вредети то што ћемо прочитати", каже један грађанин.

  

  

"Ма, завршило је знате где", наводи једна грађанка.

  

У страначком обраћању пензионерима, на самом почетку писма, Александар Вучић,
између осталог, наводи: "Ви, старији грађани, увек сте ми пред очима као пример
љубави према отаџбини".

  

"Сам текст шта обухвата? Обухвата дивљење писца да смо добили 4.000 динара, да су
нам поклонили 100 евра, али то ради свака нормална држава... Каже, ваше пензије су
светиња и остаће недирнуте. Била је предизборна кампања 2014. када је само у говору,
а не у писаној форми, то изјавио потписник овог писма. И знамо шта се десило, пензије
су узете, никоме не пада на памет да се врате", коментарише Ранко Марковић,
пензионер.
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Било је очекивано, а наивно не предвидети, да ће се помоћ пензионерима експлоатисати
у предизборној кампањи, каже Златко Минић из организације Транспарентност Србија.

  

"У целом том писму се нигде не помиње Влада Србије, оно се бави резултатима СНС и
практично се присваја све што је рађено... У писму се само на једном месту помиње
држава, и то је практично држава која је својим марљивим радом обезбедила да "ми" - а
то су потписници Александар Вучић и СНС, поделе 100 евра и 4.000 динара
пензионерима", каже Минић.

  

Питање, такође спорно, а старо колико и претходна Вучићева пошиљка је, додаје Минић,
одакле СНС-у адресе и подаци о свим пензионерима.

  

  

"То је у ствари само потврда да су институције у овој земљи постале само кулисе које
служе или за унутрашању употребу или за приказивање привида постојања институција
међународној заједници, Бриселу или коме већ, а да су оне на апаратима... Можда на
овим апаратима које је председник надљудском борбом набављао, или да евентуално
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само служе за потребе да се набаве адресе, да се набаве подаци који су потребни
управо странци и њеном председнику", додаје.

  

Била је 2018. година када се и Повереник за заштиту података о личности запитао
одакле највећој странци у Србији подаци пензионера, којима је и тада писала. Одговора
на то питање и даље нема.

  

(Н1)
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