
Има ли овде Србије?

Пише: Татјана Милошевић
среда, 28 март 2012 22:45

  

Косово је по Уставу неодвојиви део Србије.

  

22. март 2012.

  

- Специјални представник ЕУ на Косову Самјуел Жбогар:

  

Одржавање локалних избора на Косову потпуно је неприхватљиво.

  

Истог дана "Курир" објављује:

  

- Америка признаје право Србији да се на Косову одрже парламентарни избори само за
оне грађане који имају двојно држављанство Србије и Косова речено у Стејт
департменту, чији је представник нагласио да се САД противе одржавању српских
локалних избора.

  

26. март 2012.

  

КиМ радио преноси Пешрита Сељимија:

  

- Србија нема право да на територији суседне земље распише локалне изборе.

  

Александар Југовић, СПО:
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- Српски покрет обнове сматра да Србија по резолуцији 1244 нема право да распише
изборе на Косову.

  

Оливер Ивановић:

  

- Наше институције на Косову и Метохији ће опстати и имаће пун легитимитет, чак и ако
тамо не буду одржани локални избори.

  

Питање за Оливера Ивановића и власт у Србији: Има ли игде овде Србије?

  

Војводина је покрајина у саставу Србије, чији  је статут, по мишљењу стручне
јавности, у супротности са Уставом Србије.

  

26. март 2012.

  

Александра Јерков, републички посланик и члан ЛСВ-а, парламентарне странке која
подржава владајућу коалицију:

  

- Идеја да Војводина буде република није нова, ЛСВ је предлагала статус републике за
Војводину још 1999.

  

- Поједине мање аутономашке странке и невладине организације данас су оцениле да
Србија и Војводина треба да буду равноправне републике у саставу "Савезне републике
Србије".

  

-Учесницима четврте Војвођанске конвенције, најављене за први април, биће
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предложено да усвоје декларацију о основама демократског уједињења Војводине и
Србије. Овом конвенцијом се предлаже формирање "Савезне Републике Србије", чије би
чланице биле Република Србија и Република Војводина.

  

- Мапом Србије без Косова "Блиц" илустровао вест о "Четвртој војвођанској конвецији".

  

  

- ЛДП:

  

Битна је суштина, а не модел аутономије Војводине. Сваки модел може равноправно да
учествује у једном слободном јавном дијалогу, па тако и модел о Војводини, републици
унутар федерализоване Србије

  

Питање за ЛДП и ЛСВ – има ли овде Срба?

  

Санџак је регија у оквиру Србије.

  

26. март 2012.

  

- Муамер Зукорлић:

  

Не бавим се политиком, али навијам за Бошњачку демократску заједницу.
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- Председник БДЗ Емир Елфић 15. марта 2012. примио је високу делегацију америчке
амбасаде у Београду. Гости су изразили велико интересовање у вези садашњих
активности БДЗ, као и о плановима за наступајуће изборе. Председник је госте упознао
са детаљима формирања коалиције СВЕ ЗАЈЕДНО, коју чине политичке партије
националних заједница у Републици Србији, те да ће ова коалиција на предстојећим
изборима наступити заједно. Циљ ове коалиције је демократизација, регионализација
Србије и њено приступање евроатланским интеграцијама. У програму БДЗ стоји: "БДЗ
се залаже за аутономну прекограничну регију Санџак, уз уважавање интегритета и
суверенитета држава у којима се простире. БДЗ тежи евроатланским интеграцијама,
што је интерес свих народа на овом простору. Евроатланским интеграцијама се
релативизују међудржавне границе, што олакшава комуникацију и сарадњу међу
народима, те доприноси повезивању бошњачког народа који живи у више балканских
држава. Ислам је темељ идентитета, а исламска заједница стожер очувања
традиционалних вредности Бошњака. Национално јединство је тековина свих, а посебно
санџачких Бошњака. Бошњаци на покушај угрожавања сопственог јединства морају
одговорити још јачом хомогенизацијом.

  

Где је овде Србија?

  

Прешевска долина не постоји.

  

3. септембар 2011.

  

- Блиц:

  

Албанци позвали ЕУ и НАТО да направе нови програм за југ Србије. На заједничкој
седници свих албанских одборника из општина Бујановац, Прешево и Медвеђа, данас је
усвојена декларација у којој се констатује неуспех Програма владе за решавање
проблема у региону из 2001. Такође, позивају се међународни фактори да подрже
израду новог програма. На седници у Прешеву, албански одборници позвали су НАТО,
ЕУ, Савет Европе и ОЕБС да охрабре и српску и албанску страну у састављању новог
плана за решавање проблема у овом подручју.
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  Где је овде Србија?  Јесу ли Власи Румуни или су Румуни Власи?  24. јануар 2012.  - Представници Влаха-Румуна, и Национални савет влашке националне мањине, послалису протест делегацији Европске уније у Београду, канцеларији Савета Европе уБеограду, и државним институцијама Румуније:  Ми, потписани представници невладиних организација, и политичких партијаРумуна-Влаха североисточне Србија, обавештавамо вас о сталним притисцима иасимилацији влашке-румунске популације североисточне Србије. Национални саветВлаха је конституисан на основу прљаве кампање за изборе, праћење привођењем наинформативне разговоре грађана влашке-румунске националисти, као и кривичнимгоњењем аутентичних влашких-румунских лидера.  ЗА ТО ВРЕМЕ,  Председник Србије – земље у којој се ово дешава  – који је заборавио да је председниксвих а не само ДС грађана:  1) Три пута заредом обилази Фиат, из кога, ни поред огромних улагања Србије (мањимделом и Фиата), није изашао још ни један нови аутомобил 500Л. Да ли ће, и када, незнамо.  

  2) Не обилази 250.000 породица чији су чланови у протекле 4 године остали без посла, ипоред својих обећања да ће отворити 200.000 нових радних места.  3) Обилази фарму гербера, током посете пластенику породице Радошевић.  4) Прати како расте салата у Винарцу код Лесковца.  5) Обећава ауто-пут до Ариља док се, истовремено, Коридор 10 гради брзином Скадрана Бојани.  6) Прети својим грађанима паролом "Е, баш ћемо их победити", иако је свој народ већодавно победио.  7) Одбија да се изјасни о одржавању локалних избора на Косову.  ЗА ТО ВРЕМЕ,  Највећа опозициона странка:  1) Уверава нас да ће доношењем Закона о јавним набавкама донети уштеде буџетуСрбије у износу од 600 милиона до милијарду евра (ако у време када дођу на власт буденовца у буџету).  2) Посећује Немачку и охрабрује Немце да инвестирају у Србију, што и не би било таколоше да сваку инвестицију не плаћамо од 8 до 10 хиљада евра по радном месту.  ЗА ТО ВРЕМЕ,  Друга по величини владајућа странка, СПС, бави се постизборним коалицијама и претида при подели изборног колача неће дозволити да остане кратких рукава. Требало би даодавно знају да им народ неће дозволити да Србију деле као славски колач.  ЗА ТО ВРЕМЕ,  Странка која себе назива државотворном и уставобранитељском, у договору са самомсобом, покушава да се докопа мало медијског простора не би ли нас просветлила књигомдр Војислава Коштунице "Зашто Србија, а не Европска унија", без било каквогконкретног одговора на растурање државе и разарање духовног бића народа."Различак – то је то".  Шизофрена сцена и надреално питање – има ли још у овој земљи Срба?
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