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петак, 18 септембар 2009 01:16

  

Не иде се овој власти на изборе, и деци је то јасно. Али, понекад се мора и оно што се
неће. Ево малог прилога бескрајном низу разлога који подупиру тврдњу да су избори на
свим нивоима Србији хитно потребни.

  

Дакле, грађани Србије морају што пре на бирачка места:

  

Због тога што ова власт снижава достигнути ниво грађанских права и слобода и
угрожава демократију у Србији. Погледајмо само најновији пример – Закон о изменама и
допунама Закона о јавном информисању, Службени гласник 71/09.

  

Због економске политике Владе Србије која је српског радника претворила у очајника.
Први пут у Србији људи се из економских и социјалних разлога јавно самоосакаћују,
леже на пругама, спавају на улицама.  

  

Због тога што су обесмислили политички живот и свели га на обезбеђивање лојалне
гласачке машине нереалним запошљавањем у државној администрацији и јавним
службама на свим нивоима, за шта цену плаћају грађани Србије

  

Због тога што су некомпетентност прогласили за врховно политичко начело. Прочитајмо
само званичне биографије министара, на сајту Владе Републике Србије ( http://www.srbij
a.gov.rs ).
Предлажем да се због уштеде времена и менталне хигијене не спуштамо ниже, на јавна
предузећа, дирекције, агенције...

  

Због тога што нежно и посвећено, као егзотичне биљке, негују корупцију и криминал у
самом врху државе.

  

Због тога што су за само шест месеци, због неспособности да проблеме решавају на
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реалан начин, пре свега смањивањем јавне потрошње и кресањем државне
администрације, задужили државу више него све владе од од 1980. до 2009. године.

  

Због тога што су дезорјентисани у области спољне политике. Од “Европа нема
алтернативу” муњевито се еволуирало до концепта “Добар дан чаршијо на све четири
стране”.

  

Због катастрофалне и понижавајуће политике у области одбране земље, обележене
“некомпетенцијом, неодговорношћу, неспособношћу, ароганцијом“ (прочитати интервју
генерала Поноша Политици од 24. 12. 2008. године), додатно оплемењеном
креативношћу министра која српског војника претвара у грађавинског радника, који са
“ортацима“ из Охаја молерише обданишта по Србији.

  

Због тога што председник државе мора да оде у Кину и седне у кинески магнетни воз,
да би се досетио да Нови Сад, ипак, не би требало да буде главни град нашег северног
суседа. Седам минута је то, не исплати се, изгледа... Можда... Ко зна...

  

Због тога што ова власт упорно говори да Србији у овом тренутку избори нису потребни.
А кад оваква власт са упорношћу нешто тврди, можемо бити сигурни да ствари стоје
потпуно супротно.

  

Због тога што живот не може да чека.
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