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Поштовани Председниче, поштована Председнице Владе Републике Србије!
Ми, оснивачи Покрета дијаспоре „Родољуби Отаџбине и Дијаспоре, РОД“, као
представници српског расејања, са свих континената, обраћамо се овим јавним
саопштењем.
Свесни ситуације у нашој Отаџбини и опасности која се надвила данас над
целим светом, подржавамо све мере које ће допринети спречавању ширења вируса и
спашавању сваког живота. Истовремено, изузетно смо разочарани и дубоко
повређени Вашим изјавама на прес конференцијама у којима сте нас из дијаспоре
означили као мету, изјавивши да је дијаспора донела Kорона вирус у Србију и да
смо ми основни «КРИВЦИ».
Овим чином дијаспора је стигматизована као претња народу у Србији,
створена је јако негативна слика и по изјавама на разним друштвеним мрежама,
видимо да је народ прихватио ту «оптужбу», чиме је унет раздор међу нама. Ми у
дијаспори се питамо, да ли ћемо бити хапшени уколико се вратимо у своју
Отаџбину и да ли нас можда чекају жуте траке?!
У свим Европским земљама уместо оптужби на рачун својих грађана из
Дијаспоре, Председници и Владе других држава,позивају своје грађане да се
врате из иностранства у своје Матице у Русији шаљу авионе да их довезу.
Господине Председниче, претпостављамо да имате лоше саветнике, јер
информације које Вам сервирају очигледно су далеко од истине.
Желимо и Вас, и наш народ у Отаџбини да информишемо о следећем; термин
дијаспора значи држављанин Р.Србије који живи, борави или је стално настањен у
другим државама, самим тим имају и здравствено осигурање,имовину, радна месте
и немају потребе за било каквим кретањем или доласком у Отаџбину у овој
ситуацији.Али, желимо да Вам саопштимо, да је апсолутно највећи број оних који
су се вратили у Отаџбину, су људи који нису успели да регулишу свој статус и
боравак у тим државама, јер су то људи који су се упутили у свет «трбухом за
крухом» и одједном су морали да напусте те државе у којима су ионако
нелегално. То су људи које су страначке службе Србије изгубили из вида јер не
припадају странкама а значи нису могли доћи до посла и зато су кренули «на
црно» у свет. Када је све ово започело, нормално је да су похитали својим
кућама јер друге немају нити имају икакве друге могућности обезбеђивања
елементарних ствари за живот. Објасните нам господине Председниче, где треба
да се врате ти људи, ако не у своје домове?!
Остали број људи који су се вратили су пензионери који своје пензије
остварене у иностранству троше у Србији и помажу своје породице. Изјава
Премијерке да дијаспора долази да се лечи и оптерећује здравствени систем
Србије, такође изазива мноштво реакција, јер код министра здравља можете
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сазнати да нпр.наши грађани који живе у Аустрији, имају плаћено осигурање и
свако обраћање у Србији се рефундира од стране државе Аустрије.
Господине Председниче, желимо да Вам напоменемо да је дијаспора неисцрпни
извор помоћи Отаџбини и то се види кроз наше дознаке које су од 3 до 5
милијарди долара годишње. Дијаспора се показала у свакој беди која је снашла
нашу Отаџбину и била прва која је несебично помагала. Ми смо и највећи
промотери, амбасадори и дипломате за нашу Отаџбину а многи су и оружјем
бранили,али сада ћемо очигледно морати носити терет «кривца» за тровање нашег
народа?! Да ли је то Ваша жеља?!
Тешко се отети утиску, да наша власт види дијаспору као кривца, а да се
мигранти добродушно дочекују и шетају по Србији, не поштујући ни полицијски
час! Тешко се отети утиску да Срби из дијаспоре завиде правима мањина у
Србији…
Да напоменемо и то, да се вирус појавио 07.01.2020 у Кини, проглашен је
након 14 дана. Први регистровани случај у ЕУ је био у Француској 24.01.2020.
године. У току Јануара месеца су и даље грађани Србије и Француске могли да
се посећују. Италија је имала први случај 31.01.2020. који се раширио до сада.
Наглашавамо да је од Јануара месеца до 03 марта држава Србија имала размену
добара, односно да је трајала међународна трговина, туризам и транзит. Да не
говоримо о многим политичарима, дипломатама, службеницима, разним уметницима
са музичке сцене, који су такође имали сусрете, путовања, шопинге и сл.
Ово је један озбиљан ударац на многмилионску дијаспору, и морамо
констатовати да дијаспора никада није била толико запостављена од стране
власти као сада, то говори и укидање министарства за дијаспору, блокирање рада
Скупшине дијаспоре и Срба у региону, Закон о дијаспори, изборно право и др.
При том,оставили сте неку управу дијаспоре, која служи за страначко
поткусуривање уместо да то воде људи, који су из дијаспоре и који најбоље
знају потребе наше дијаспоре. Нама нису потребни страначки војници који
користе дијаспору, нама требају реални експерти који су из дијаспоре и који ће
искрено радити у интересу дијаспоре и Отаџбине, искористити сав потенцијал на
добро свих нас.
Да су Вас те управе правилно информисале, вероватно би Ви говорили
другачије и Срби у расејању се неби осећали као непријатељи сопственог народа
и осећали мету на грудима.
Ми смо апсолутно свесни да постоје неодговорни појединци из дијаспоре,
који не поштују правила, који злоупотребљавају и према њима се и морају
предузимати одговарајуће мере и ми то подржавамо, али, не може се због
неодговорних појединаца терет стављати на многомилионску дијаспору.
Очекујемо од Вас да у Вашем следећем обраћању исправите ову грешку, да не
стигматизујете целу дијаспору, јер ми Срби, имамо пуно негативног историског
искуства у томе, и било би добро, да Ви, као Председник, исправите ту грешку,
тиме пошаљете поруку дијаспори, скинете са наших леђа терет не заслужене
«кривице» и на крају, ускоро су избори, који ће такође дати одговор на све
наше поступке.
Посебно желимо да нагласимо велику захвалност медицинском особљу, војсци,
полицији, свим волонтерима, свим службама и људима који у овом тешком моменту
дају све од себе да пруже заштиту нашим грађанима и молимо се за све њих!
Нека нам је Бог у помоћ Српски РОДЕ!
С поштовањем,Председник Покрета „РОД“
Драган Станојевић
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