ОДГОВОР ОМЛАДИНИ КОЈА ПРОТЕСТВУЈЕ ПОД ГЕСЛОМ
„ДОЛЕ ДИКТАТУРА “
Прикључио сам се јавно вашем протесту његовог другог дана, не чекајући ваш позив
професорима. Поново сам протествовао с вама четвртог дана. Од Народне скупштине до
седишта Владе у Немањиној улици оба пута.
Ваш позив „Сви професори с нама“, ваша жестока јавна одбијања да не прихватате да вас, цео
народ и државу води Александар Вучић, што ја разумем да сте против да он буде председник
Републике, и званично објављени захтеви у ваше име ме принуђују да вам се обратим јавно
писмено.
Тема, гесло, вашег протеста је „ДОЛЕ ДИКТАТУРА“. Њу спроводи увек један човек. Сада у делу
Србије без окупираног Косова и Метохије самовољно противуставно влада и делује садашњи
председник Владе Александар Вучић. Резултат намештених, унапред организованих и
противуставно спроведених избора од 2.4.2017. је месец и по дана раније објављени резултат
да он у првом кругу добија најамње 52% гласова од броја изашлих бирача (иако се није знало
колико ће бирача да гласа!!!). Јасно је да би његово инаугурисање за председника Републике
њему дало подршку да настави са својим самовољним противуставним извршавањем врховне
државне дужности председника Републике. Јасно је зато што је као (пот)председник Владе све
време деловао супротно Уставу и заклетви коју је положио. Зато његово устоличавање значи
успостављање његове диктатуре. Закључујем да одатле следи да ваше гесло „ДОЛЕ
ДИКТАТУРА“ у суштини значи да не прихватате да Александар Вучић буде председник
Републике. Из свега тога проистиче да треба да се пониште избори од 2.4.2017 и да се распишу
и спроведу нови у складу с Уставом. Разумевајући овако бит вашег протеста подржавао сам вас
и подржвама и сада. Ако је ово моје размевање вашег протест погрешно, онда овај текст не
треба даље да се чита.
Не знам ко организује и води ваш протест те има право да у ваше име износи следеће захтеве
као ваше потпуне захтеве: смењивање РИК, чланова Регулаторног тела за електронске

медије, председнице Скупштине Србије Маје Гојковић и руководства Радиотелевизије Србије. Такође да тражите сређивање бирачких спискова.

То јесте све оправдано и неопходно. Нажалост, то је далеко од довољног да би се спречила
диктатура и да би се почело са сређивањем наше државе - Републике Србије.
Међу тим званичним захтевима нема такође неопходног захтева да Александар Вучић не буде
инаугурисан за председника Републике, те ни захтева за поништавање ових председничких
избора ни за расписивање нових.

Је ли већински део омладине стварно није против проглашења Александра Вучића за
Председника? Је ли он прихвата да Александар Вучић буде Председник? Је ли тај
већински део омладине прихвата да Александар Вучић постане Председник после
оваквих избора? Је ли он прихвата да Александар Вучић може да положи заклетву да
ће да брани Устав, људска права и слободе, територијалну целину Републике Србије
упркос томе што је ових година као (пот)председник Владе деловао супротно овим
захтевима председничке заклетве и погазио своју заклетву члана Владе?

Сада званично саопштени захтеви у ваше име као ваши потпуни захтеви, којима се не
тражи поништавање избора од 2. априла и расписвање нових, намећу питање:
Шта значи и какав смисао има гесло и тема вашег протеста:
„ДОЛЕ ДИКТАТУРА“?
На ово једино ви можете да одговорите.

Јесте ли ви јавним гласањем већинском акламацијом усвојили те захтеве као ваше
потпуне захтеве?
Ако сте их на тако демократски, слободарски начин, јавним гласањем прихватили, онда сте ви
промашили тему, и изиграли своје гесло. У том случају ја не могу више да вас подржавам.
Ако нисте одржали јавно гласање онда ми је јако жао што је изигран тај део омладине који је
схватио ко је стуб садашњег растурања и пропадања Србије, Србског народа и уништавања
услова да се млади развијају у својој отаџбини, који је схватио шта је најважније да се реши
сада – поништавање избора и расписивање нових председничких избора с новом
Републичком изборном комисијом.
Ако ви нисте прихватили да су ти захтеви ваши потпуни захтеви, онда вас и даље подржавам и
зато сам обавезан да вас обавестим и пренесем искуство о томе шта се десило с омладинским
протестима 1991. и 1992. чији сам учесник, те очевидац, био, и остао као њихов сведок.
Ни на једном од та два студентско-средњошколског протеста (1991. и 1992.), званичним
захтевима у име протестаната организатори нису тражили смењивање Председника
Републике Србије (Слободана Милошевића). То су састављачи званичних захтева учинили
упркос стварности да су студенти и средњошколци масовно огорчено тражили смену
председника Републике Слободана Милошевића. На тај начин је Милошевићева власт преко
вођства протеста и убачених својих подржавалаца међу студенте и средњошколце успела да
ограничи, веома ублажи, омладинске захтеве и да млади то прихвате као своје. Ђинђић је то
спровео и на крају је омладини с бине бацао табле чоколада из великог броја припремљених
кутија изнетих на бину по завршетку протеста.
Поредећи сада објављене захтеве у ваше име с оним што ви изражавате у току протеста
намеће се неодољив утисак да је и садашња власт, користећи искуство Милошевићеве власти
из 1991. и 1992., успела да одреди до које границе могу да буду вашш завнични захтеви и да
ту границу не смеју да пређу, без обзира шта ви масовно захтевате. Догађа се исто што се
дешавало 1991. и 1992. После тих протеста је Председник, Милошевић, као врховни
командант, „награђивао“ студенте слањем на фронтове. Како ли ће Александар Вучић да
награђује ову омладину ако постане Председник?
Јесте ли ви спремни да заузмете став по следећим питањима које намећу садашњост и тема,
гесло, вашег протеста:

Да ли Народна скупштина, због нерегуларности избора, непоштовања Устава и
става Уставног суда, због неравноправности услова за опозиционе кандидате у
односу на услове за Александра Вучића, због прикривања времена када РИК доноси
решење о прихватању кандидатуре Александра Вучића и када истиче рок од 24 сата

за подношење приговора, којима је он увелико био привилегован, а остали су били
деградирани, треба:
1.

да поништи изборе од 2. априла ове године и да распише нове изборе за
председника Републике Србије,

2.

да распусти садашњу Републичку изборну комисију и да образује нову.

Београд, 10.04.2017. године
Др Љубомир Т. Грујић,
редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
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