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ЧЛАНОВИМА САВЕТА ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ
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Господину Милисаву Мићи Алексићу
ДИРЕКТОРКИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ
Госпођи Славки Драшковић
Поштоване колеге и колегинице,
У прилогу Вам достављам ОДЛУКЕ САВЕТА ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ
КОЈЕ СУ УСВОЈЕНЕ ГЛАСАЊЕМ НА СЕДНИЦАМА САВЕТА ЗА СТАТУСНА
ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ 6. и 7. јула 2013. године и ЕЛЕКТРОНСКИМ ГЛАСАЊЕМ
ЧЛАНОВА САВЕТА, УСЛЕД НЕОВЛАШЕНОГ ПОКУША ПРЕКИДА РАДА СЕДНИЦЕ
ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕНИКА ДИЈАСПОРЕ.
Молим Канцеларију за сарадњу са дијаспором да усагласимо мере како
имплементирати донете одлуке у складу са чл. 25 Закона о дијаспори и Србима у
региону.
Мислим да је ово значајан корак за рад Савта за статусна питања дијаспоре па у том
смислу и оних чланова који се не слажу са донетим одлукама јер морамо напустити
идеологију да се око свега морамо сложити и истоветно мислити јер више не постоји
Централни комитет који ће давати ко ће како мислити па ни службеници
Канцелараије за сарадњу са дијаспором немају право да нам намећу шта и како
треба да радимо а камоли шта треба да разматрамо а шта не смемо, иако ћемо увек
бити спремни да саслушамо њихове сугестије да не учинимо нешто незаконито.
НАДАМ СЕ ДА ЋЕ ОВИМ ПРЕСТАТИ ПОНОВО ИНСИСТИРАЊЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ИДЕАЛИМА ДА НЕШТО МОРА БИТИ ПРЕДВИЂЕНО
ЗАКОНОМ ПА ЈЕ НОРМАЛНО ДА СМО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ И ОВОГА ПУТА
ГЛАСАЛИ ИСТО КАО ШТО СМО ГЛАСАЛИ И У ФЕБРУАРУ МЕСЕЦУ УЗ УЧЕШЋЕ
СКОРО СВИХ ЧЛАНОВА САВЕТА.
Још једном позивам директорку Канцеларије и све остале службенике Канцеларије
да нам помогну да донете одлуке применимо као облик укључивања дијаспоре у
друштвени живот Србије и побољшања положаја дијаспоре и да у том духу
предлажемо друге конструктивне мере у том правцу иако се до сада по питању
наших одлука Канцеларија понашала крајње незаинтересовано да их примени у
друшвеном животу Србије .
Пред нама стоје још одговорније обавезе јер је положај Срба у Албанији и другим
сувереним земљама у окружењу у неким питањима катастрофалан и морамо се
припремити да одгворимо тим изазовима а у дијаспори да се не изврши тотална
асимилација српске дијаспоре али побољша њен положај.
Ја лично и даље сматрам да је Скупштина та која треба да бира органе и
руководство својих органа иако је то сада прописима остављено Саветима.
Одлуке по тачкама од 1 до 4 доставићу у допунском писму за Скупштину дијаспоре
на разматрање.
ПРИЛОГ:
1. ПРЕГЛЕД ИЗГЛАСАНИХ ОДЛУКА САВЕТА ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ
СРБИЈЕ
2. ово пропратно писмо за оне чији компјутер не распознаје ћирилични фонт ако
таквих има
Са поштовањем
Божидар Митровић, председник Савета за статусна питања дијаспоре

