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"Да после нико не може да каже „нисмо знали“ и „нико нам није рекао“"
Слободан Антонић
"И на овај начин вас, чланове покрета "ДВЕРИ", и Вас, поштовани читаоче и поштована читатељко,
обавештавам да је у току потписивање захтева Народној скупштини за разрешење председника
Томислава Николића и целе Владе на:
http://www.peticije24.com/sssss
Ваш, протест ДВЕРИ, заказан за суботу 21. Марта испред седишта Владе, јесте добродошао.
Природно је да га подржавам.
Међутим било је много протеста, галаме, заклињања, бусања у груди (они који су се деведесетих
година бусали, БУСАЏИЈЕ, сада све кусају што добију од окупаторских власти - постали су
КУСАЏИЈЕ)... И шта би? Би то да они нас све више приморавају да и ми кусамо оно што су мешали
па сада поливају срамотом. Та срамота треба и мора да се реши мирнодопски, уставним и
законитим процесом, енергичним писменим захтевом Народној скупштини за њихова разрешења.
Ви, "ДВЕРИ", који сте се заклињали да нећете постати политичка странка, а сада скупљате потписе
да постанете, сте били потпуно незаинтересовани, као и све остале политичке странке упркос томе
што сте били писмено позивани да се прикључите:
- Од 10. маја 2010 до 30. јуна 2011. јавном потписивању за расписивање референдума о
Декларацији о Сребреници, о разрешењу Тадића, Владе и Скупштине, о приватизацији, о
распродаји земље, шума, ..., о прикључењу ЕУ, о уласку у НАТО .. (истина је да сте у том периоду,
игноришући потпуно то јавно потписивање које се већ месецима одвијало, објавили своју
Декларацију у "ПЕЧАТ"у, у којој су биле већина ових тачака, али сте на томе стали). Потписало је
СВЕГА 2000 људи за 13 месеци. Пошто је требало да потпише најмање 100 000 људи, зато није
поднето Скупштини. Бојкот политичких странака је био веома ефикасан.
- Од 4. априла до 30. јуна 2011. јавном потписивању за смену председника Бориса Тадића, које је
отворено после његове изјаве да Шиптари никад неће прихватити Србију и да Срби морају да
прихвате реално стање на Косову и Метохији. Потписало је 1548 људи, преко 50% младих до 35
година, или око 30% старијих од 55 година. Захтев је 1. јула био поднет њему, а, пошто није
поднео оставку до 1. септембра, онда је 1. септембра био поднет Народној скупштини. Веома

ефикасан бојкот ДВЕРИ и свих политичких странака иако су биле позване још пре почетка
потписивања да се придруже, и свих народних посланика.
- Од 1. марта до 31. марта 2013. јавном потписивању захтева Народној скупштини за разрешење
председника Томислава Николића и целе Владе због стављања Устава ван снаге и извршеног
државног удара 13. Јануара 2013. Потписало је 468 људи. Захтев је био достављен 9. априла 2013.
Народној скупштини и именованима. Бојкот ДВЕРИ, свих политичких странака, и свих народних
посланика је и тада био веома успешан.
Јавно сам подржао ДВЕРИ, пун поверења у вас, пред изборе 2012. године.
Нисте били обавезни ни ви, ДВЕРИ, да се придружиет тим јавним потписивањима.
Међутим, онда су и ДВЕРИ и све политичке странке, и сви народни посланици били и остали
обавезни да спроведу још енергичнију и ефикаснију акцију да се без одлагања зауставе све те
самовољне власти и њихова противуставна деловања, њихова уништавања свега, од човекове
слободе до државе. Нисте то урадил Упркос свему томе, настављате и даље на исти начин по оној
народној: "Свака вашка обашка:" Нисте показали да су вам јединствос државе, слобода народа,
очување свих наслеђа, изнад ваших лично-страначких интереса барем толико да заједнички,
сложно иступате, истовремено, сједињено, енергично и ефикасно. И сада то чините.
Јесу власти одговорне за све што чине. Одговорност сносе и све политичке организације које се
бусају да су патриотске, родољубиве, али својом неујеињеношћу на тој основи, у складу с Уставом,
не иступају сложно да се заустави ово пропадање.
Није чудо што је народ резигниран, апатичан, пун горког осећања беспомоћности.
После свега, питам се на основу чега да вам поново пружим поверење? Одговор ћу да добијем
вашим односом, не само односом ДВЕРИ већ и свих водећих политичких странака, према овом
захтева за смену председника Николића и Владе чије је потписивање у току на
http://www.peticije24.com/sssss
Што написа малопре господин Антонић:
"Да после нико не може да каже „нисмо знали“ и „нико нам није рекао“"
У име досадашњих потписника Захтева,
Љубомир Т. Грујић"

