Нико то неће урадити уместо нас

„СПАСИМО СРПСКЕ ТЕНКОВЕ — СПАСИМО СРПСКЕ ЖИВОТЕ”

Нико то неће урадити уместо нас

Интернет портал „Видовдан.орг”, као и велика српска електронска мрежа, покренули су
широку протестну акцију против најављеног смањења броја тенкова Српске војске у
драматичној завршници решавања статуса Косова и Метохије. Придружујући се тој
одговорној, храброј и разумној акцији, „НАЦИЈА” објављује текст обраћања министру
одбране Србије и упутства за неколико једноставних радњи које би свак од нас у овој
акцији требало да изврши. Није свеједно!

НАЦИЈА ПРЕС

Министру одбране Републике Србије

Као грађанин Србије тражим од вас обуставу најављеног смањења броја тенкова Војске
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Србије на мање од 250, све док трају преговори о будућем статусу Косова и Метохије.

У веома тешким, неизвесним преговорима који су у току, а који доводе у питање
територијалну целовитост Србије, продаја чак и једног тенка представљала би погрешан
сигнал, знак да Србија није спремна да употреби сва средства која су јој на располагању
да би заштитила своју земљу и свој народ. Штавише, такав би потез додатно одмогао
нашој преговарачкој позицији, сводећи наше аргументе на чисту реторику лишену
средстава практичног деловања и нужне, одбрамбене реакције.

Аргументи да су поменути тенкови застарели били би прихватљиви само у случају да се
планира куповина или производња нових, модернијих тенкова који би их заменили тако
да ниједног момента не опадне ниво борбене готовости, што, колико је познато, није
случај. Исто тако ни аргумент да ти тенкови не могу да се прилагоде модерним западним
стандардима не стоји јер су сличне тенкове Израел и Румунија успешно и јефтино
модификовали и модернизовали.

Аргументу да је њихова продаја део неке међународне обавезе коју смо прихватили
одговарамо аргументом да ће Србија, чим буде уверена да ће се међународно право и
правни поредак поштовати када је реч о очувању целовитости њене државне
територије, бити у потпуности спремна да изврши обавезе према том истом
међународном поретку.

Јасно је, на пример, да је документима ОЕБС-а и Дејтонским споразумом одређена
сразмерна бројност оружаних снага држава бивше СФРЈ, али је исто тако јасно да су
Хелсиншким завршним актом и тим истим Дејтонским споразумом гарантоване и границе
Републике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Србије. Насилно или
бесправно мењање граница једне од држава потписница руши цео Дејтонски споразум,
Технички споразум и Резолуцију Савета безбедности 1244 и све што из њих произилази,
укључујући и цео Хелсиншки поредак у Европи, на основу којег ОЕБС и функционише.
Досадашњи ток преговора о будућем статусу Косова и Метохије показао је спремност
једног дела међународне заједнице, већином западних држава, да подрије сам темељ
досадашњих споразума, као и сам темељ међународног поретка заснованог на
суверенитету држава и неповредивости граница. Док се држава Србија у потпуности не
увери да то није тако, дужна је да остане у приправности ради евентуалне потребе
одбране њених легитимних, законитих интереса. Онај ко редукује војне капацитете и на
тај начин слаби нашу способност за одбрану угрожава не само одбрану наших
националних интереса већ и дестабилизује демократски поредак и умањује шансе за
модернизацију Србије.

2/5

Нико то неће урадити уместо нас

Позивам вас да у овом тренутку, када сви државни ресурси треба да буду у максималној
приправности, обезбедите њихов пун капацитет. Када је реч о одбрани земље, добро је
познато да је најбоља одбрана одвраћање од саме могућности напада, док је
разоружана земља — а Србија је током последњих неколико година доведена на ивицу
разоружаности — најпогоднија мета за агресију и значајан фактор нестабилности у
региону. Сваки политички потез има изузетан значај у време када се води дипломатска
борба за о(п)станак Космета унутар граница Србије. Смањење броја тенкова и
слабљење наше војске је сигнал који би могао да поколеба и учини равнодушним наше
пријатеље и савезнике.

Зато тражим од вас да, док се не успостави стабилнија ситуација на терену и у
окружењу, спречите овај корак у разоружавању Србије и дестабилизације целог
подручја. Најављеним смањењем борбене способности наше војске доводите у опасност
не само територијалну целовитост земље већ и угрожавате безбедност и животе њених
грађана, лишавајући их адекватних средстава одбране у несигурним временима.
Смањење борбене способности наше армије може само да привуче невоље и појача
аспирације према нашим територијама оних који нам не желе добро.

Како је и данас, у модерном свету, безбедност на првом месту, свако ко је на овај или
онај начин угрожава генератор је ризика и дестабилизације. Стога ће свако ко смањује
способност наше земље да се носи са безбедносним изазовима ризиковати и политичку
и кривичну одговорност. У случају да се оглушите о овај протест и захтев, више него
разуман, постајете одговорни за штету нанету националној безбедности и виталним
интересима нашег друштва. <

Ваш потпис
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Копије:

1. Председнику Републике Србије

2. Председнику Владе Републике Србије

Упутство

СПАСИМО СРПСКЕ ТЕНКОВЕ - СПАСИМО СРПСКЕ ЖИВОТЕ

Анализа и деловање

Поштовани пријатељи,

Позивамо вас све на заједничку акцију СПАСИМО СРПСКЕ ТЕНКОВЕ - СПАСИМО
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СРПСКЕ ЖИВОТЕ, у циљу спречавања најављеног уништења важног дела преосталог
војног потенцијала Србије у овом изузетно опасном тренутку у којем се држава Србија
налази.

Претходна порука написана је и као анализа и као позив на акцију. Ако се са њом
слажете, молимо вас да је копирате као електронску поруку, додате своје име и презиме
на крају и упутите је електронском поштом на адресу Министарства одбране
(ministar.odbrane@mod.goc.yu).

Tакође, предлажемо да копије дописа упутите и на адресе Председника Владе
(predsednikvladesrbije@srbija.sr.gov.yu) и Председника Републике Србије
(kontakt.predsednik@predsednik.yu).

Као што се показало у акцији против чипованих личних карaтa, притисак јавног мњења и
те како може да утиче на одлуке власти, чак и оне које су већ донете. Сматрамо да би
хиљаде порука од забринутих, можда чак и гневних грађана и организација натерало
садашње власти да одустану од овог безумног, изузетно опасног потеза, да схвате да је
један велики број грађана Србије решио да узме своју судбину у своје руке.

За крај, молимо вас да копију сваке послате поруке пошаљете на адресу
spasimotenkove@gmail.com, да бисмо могли да евидентирамо успешност акције и да, ако
је одазив добар, обавестимо и медије, како би о њој још више људи сазнало и створио се
додатни притисак. Сигурни смо да ће свака порука имати ефекта, као што смо и сигурни
да се ништа неће променити ако се не уздамо „у се и у своје кљусе” и више не чекамо да
било ко други уради нешто за нас уместо нас самих. <
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