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Опет почињу предизборна обећања. Сад ће као да се сете народа и да му обећавају
бољу будућност. Ко ће, како и за које паре да нас води у ту вашу будућност. За ових
двадесет и кусур година разорили сте систем образовања, науку, културу медије,
полицију, судство, војску, индустрију, банкарство, систем уопште.

  

Једино што нисте уништили јесте дух овог народа и нећете успети ма колико се трудили
ви и ваши ментори са свих страна. Кад ово кажем, мислим на позицију и опозицију.
Позиција је крива зато што није урадила ништа да би обичном грађанину било боље, него
га је бесомучно пљачкала и осиромашивала уводећи му тобоже неке „европске“
стандарде којих се придржавала само онда када је требало пунити буџет, а који су
министри и њихова булумента празнили по свом нахођењу и без икакве одговорности.
Па онда пљачке по јавним предузећима на које ће се заборавити само док прођу избори.
Нема осуда јер „партијски судови“ не раде по сили закона, него само фингирају процесе.
Опет ће се десити разни Колесари, Ускоковићи, коферчићи итд. Само је Цеца за све у
овој земљи крива! Шта, није платила порез? Па министарка финансија је пре пар година
отписала порез многим предузетницима на рачун народа. А Цеца крива за три
фудбалера.

  

Па ви треба да похапсите пола Лазаревца и пола полиције која „није знала“ за пљачку
века у Колубари. Полиција „не зна“ а прима плату да зна, а ако зна а неће да реагује на
време и спречи штету, шта су онда они? Нисам чуо да је неко из полиције поднео оставку
због тога. Ако не могу да раде због политичког притиска нека сви дају оставке на
функције, па да видиш како онда притисак политике нестаје и држава почиње да
функционише. Овако су само саучесници које ми грађани плаћамо.

  

Поштеније је часно отићи и сачекати неко боље време, али кога је више брига за част.
Част је част, а власт је власт. Како себе не питате где ће ваша деца живети сутра и где
живе данас? Да ли сте сигурни да својим ћутањем и неделовањем можете да им купите
сретнију будућност? Па Пинк Флојд је пре тридесет година певао о још једној цигли у
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зиду, а када завршите тај зид сви смо у затвору, и ви и ми, и ето вам ваша светла
будућност. Ко славуји у кавезу. Ослободите славуја у себи и почните да радите оно за
шта сте школовани, очистите друштво од оних који вам сада допуњавају потрошачку
корпу, и видећете да се професионализам награђује и да је он једини пут ка спасу ове
земље.

  

То је процес и не може преко ноћи да се обави, како нам неки обећавају. Тај процес
почиње у нама и мора да траје са вама професионалцима који ћете регулисати сваки
вид непрофесионалности. И ето опет доброг живота. Ви сте сада, какви јесте, кочница
нашег интегрисања у све светске заједнице и морате да се мењате.

  

За почетак у Србији, по мом мишљењу, треба урадити ово:

  

- Омогућити бесплатно квалитетно школовање у одговарајућој животниј доби. Студије
морају бити бесплатне за све који хоће да студирају после завршене средње школе, уз
обавезу да се минимум десет година после студија ради у некој домаћој фирми.

  

- Плански усмеравати где, шта и како, у зависности од потреба наше привреде, улагати.
Једино тако ћемо обезебедити покретачку снагу за ово затупљено друштво. Сада имамо
стручњаке на „часну реч“ и дипломе које нису потковане знањем. Знање не треба
третирати као робу него као потребу. Затворити све приватне факултете, школе и
преузети државну обавезу о образовању свих грађана. Направити јасан програм по коме
ће се радити. Професорима повећати плате до европског нивоа и контролисати њихов
рад кроз стручни колегијум.

  

- Омогућити грађанима бесплатно лечење у свим државним установама и систематски се
бавити побољшањем услова у њима. Лекарима и медицинском особљу исплаћивати
плате на нивоу Европске уније и по учинку.

  

- Војску професионализовати, и опремити до техничког нивоа Израела, јер ценим да смо
у истој позицији као и они. Официрима и војницима дати дуплу плату у односу на
официре Нато. Са бољом техником имаћемо и мање потребе за људством, тако да је то
могуће, а са бољим платама имаћемо и бољу селекцију у војсци.
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- Полицију технички унапредити и побољшати услове рада. Цену рада у полицији подићи
до десет просечних плата у привреди. Зашто? Зато што само стимулисан полицајац
може да штити систем од бескрупулозних тајкуна и лопова, а овако они штите њих од
нас. Увести унутрашњу контролу у полицији.

  

- Судство мора да буде независно и законом боље заштићено од притиска политичара и
странака у процесу. Сваког судију кога ухвате у корупцији казнити максималном казном,
а онога који даје мито осудити минималном казном до пет година затвора. Судијама
повећати плате до нивоа петнаест просечних плата у Србији.

  

- Владу свести на 12 до 15 ресора и законом забранити да се због партијских договора
повећава број ресора. Администрацију смањити на ниво од 1995. године. Укинути разне
агенције које троше буџетска средства, а не зна се шта раде и коме полажу рачуне.
Децентрализовати државу на регионе, јер са јаким судством и полицијом нема бојазни
да ће доћи до злоупотреба. Смањити пореске основице и тако помоћи привреди да
стане на ноге. Повећати порезе на неинвестиран новац у износу већем од 100.000 евра
на стопу од 90%. Тако ћемо тајкуне натерати да стално инвестирају и отварају нова
радна места и ето посла за све.

  

- Значи, да сумирам, кадрови вуку прогрес, прогрес се штити добрим системом власти и
њеном контролом. Бизнису се даје квалитетан кадар и осигуравају његове инвестиције,
а народу добро. Нема лопова, нема неписмених, здрава нација која је сигурна у својој
земљи.

  

Још нешто, да не заборавим. Култура. Повећати за 500% улагања у културу, јер само са
подизањем културног нивоа можемо као друштво да опстанемо на овој балканској
ветрометини и разумемо шта и зашто нам се дешава у нашим јединим животима.
Одрицањем од културе, одричемо се и моћи сазнања и схватања.

  

И на крају, ако уопште изађете на гласање памет у главу, погледајте прво око себе и
видите како живе људи које волите и да ли су они сретни, па онда одлучите коме ћете
дати свој једини глас. Нема лаких решења. Ово што сам написао нема неку вредност и
граничи се са утопијом, али може лепо да звучи и да се неком допадне, па да му сутра
неки политичар то упакује као готову ствар и ето победе.
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Знајте, ништа не може преко ноћи. Знајте и то да су садашњи политичари учили школе
онда када је било најгоре, па не могу да буду најбољи, а ми хоћемо од њих све. Они нису
ништа без нас и то морају да схвате и почну да раде за нас. Не наседајте на њихову
слаткоречивост, него се упитајте колико то кошта нас обичне грађане.
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