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ЗАШТО СЕ НА РЕФЕРЕНДУМУ У СРБИЈИ НЕ ИЗЈАШЊАВАЈУ И ДРЖАВЉАНИ СРБИЈЕ ИЗ ОНТАРИЈА

БУДИМО ОДГОВОРНА
ДИЈАСПОРА

Хајде да као одговорна дијаспора дамо свој допринос и
искористимо своја права која се тичу наше матичне земље.
Хајде да нас буде више од 100 пријављених на долазећим
председничким изборима, каже Невена Цукућан у писму
часопису СЛОВО
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Пише:
Гордана ЛАКОВИЋ

едакцији часописа СЛОВО
стигло је писмо од Невене Цукућан из Торонта, из кога преносимо најважније делове који би
требало да интересују држављане
Србије који живе у Онтарију.
,,Држављани Републике Србије
који су у надлежности Генералног
конзулата Србије у Торонту нису
имали прилику да 16. јануара 2022.
искористе своје право гласа на Референдуму о промени Устава Републике Србије, наводи се у овом писму.
Изборно место у Торонту није било
организовано, јер није испуњен ми-
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нимум од 100 грађана пријављених
за гласање.
О каквом референдуму је овде
реч?
Референдум расписан за 16. јануар
поставио је грађанима питање: “Да
ли сте за потврђивање акта о промени Устава Републике Србије”. Измене Устава тичу се бирања судија и тужиоца. Влада Србије образлаже ове
измене као захтев Европске Уније и
услов за даље евроинтеграције
Да ли си знао/ла да ће Референдум
бити одржан и да можеш да гласаш?
И да ли знаш на који начин можеш да искористиш своје право
гласа?
Конзулат Републике Србије у Торонту објавио је упутства за пријаву
гласања 2. децембра 2021. Укратко,
уколико имаш важећи српски пасош или личну карту, потребно је:

И ми из дијаспоре да се питамо
о дешавањима у Србији - Невена
Цукућан из Торонта
1. попунити формулар
2. скенирати лични документ
3. и послати оба на е-маил адресу
конзулата.
У децембру месецу, било нас је
недовољно који смо се овим путем
пријавили за гласање. Многима ова
процедура или рок за пријаву нису

Кичинер, 28. јануар 2022.

Фото: Приватна архива

У Торонту живи
велики број грађана
Србије, али је мало
заинтересованих за
гласање о референдуму

били познати. Неки једноставно
нису знали како би се изјаснили, па
се нису пријавили, док други нису
знали да је расписан референдум.
Разлога сигурно да има још доста.
Нажалост, рок за пријаву за гласање на Референдуму је истекао
24.12.2021.
Српска дијаспора у Онтарију није
имала прилику да гласа овај пут.
Зашто онда уопште причамо
сада о овоме?
Већ неколико година уназад,
еколошки протести су веома честа појава широм Србије. Теме су
бројне, од заштите националних
паркова од изградње мини-хидроелектрана, (да ли сте знали да је Београд зими у врху листе градова са
најзагађенијим ваздухом на свету,
одмах уз Делхи у Индији и Лахоре
у Пакистану?) до захтевања забране ископавања литијума. Захтева
је пуно, међусобно се преплићу и
почетком децембра 2021. сви ови
захтеви су окупили критичну масу
у Србији.
Бројни културни радници су
укључени у овај покрет, од глумице Светлане Бојковић до холивудске глумице Бојане Новаковић. Они неуморно и свакодневно
шире свест о овим темама путем
друштвених мрежа. Чак је и Новак
Ђоковић на исти начин дао своју
подршку захтевима за чисто животно окружење.
Председнички, парламентарни
и локални избори у Србији биће
одржани 3. априла ове године. То је
следећа прилика на којој ћеш моћи
да искористиш своје држављанство
и право које ти оно гарантује. Од избора наредног руководства државе
зависи огроман број тренутних горућих еколошких тема.
Србија традиционално пати од
ниске излазности на изборима.
Људи се често служе флоскулама
како их политика не интересује или
да немају за кога да гласају. Ми у
дијаспори можемо да кажемо и како
не живимо више тамо и самим тим
нас се то не тиче. Овде смо у једном
уређеном систему и што бисмо патили од главобоље због дешавања у
Србији?
Да ли ти је стало да твоја породица и пријатељи који живе у
Србији живе у једном здравијем
окружењу?
Да ли желиш да, ако једног дана
тако одлучиш, имаш где да се вратиш?
Да ли би волео/ла да допринесеш

Кичинер, 28. јануар 2022.

ВАСИЛИЈЕ ПЕТКОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ТОРОНТУ:

НА СВЕ МОГУЋЕ НАЧИНЕ СМО
ИНФОРМИСАЛИ ГРАЂАНЕ О РЕФЕРЕНДУМУ
Василије Петковић, генерални конзул
у Генералном конзулату Републике Србије у Торонту, одазвао се нашој молби
да објасни
незаинтересованост
становника Торонта, пореклом из Србије
за једну овако значајну политичку област као што је промена Устав Републике Србије, односно ла ли је од стране
Генералног конзулата учињено све да
се заинтересовани грађани упознају са
овим питањем и да се у довољном броју
пријаве за гласање?
-Сваком пунолетном држављанину Републике Србије са пријављеним пребивалиштем у Републици Србији је дато
право да изађе на гласање, укључујући
и референдуме, који се обично расписују
о најзначајнијим питањима за државу
Србију, истиче у свом одговору Василије
Петковић. Према прописима и правилнику о расписивању референдума или гласања, за гласање у иностранству је потребно да се пријави најмање 100 регистрованих бирача, како би се отворило бирачко место у иностранству.
Не желим да улазим у разлоге зашто се није пријавио довољан број гласача, јер се
на основу одазива може закључити да ли је постојала заинтересованост или не.
Оно што могу да кажем, да, такође, бар када смо ми у питању као представници
државе, није у питању лоша информисаност јавности, јер је обавештење о расписивању референдума са прецизним упутством како наши држављани могу да се
пријаве за гласање, са свим могућим апликацијама, постављено на веб сајтовима
Амбасаде Републике Србије у Отави и Генералног конзулата Републике Србије у Торонту, одмах по добијању налога из Министарства спољних послова РС, 2. децембра 2021. године. Поред тога, амбасада је унапред обезбедила дозволу од стране
канадских власти за отварања бирачких места, уколико би били испуњени законски услови за то.
Поред тога, информација о расписивању референдума је прослеђена на мејлинг
листе амбасаде и генералног конзулата, што је укупно преко 600 адреса и која
је подељена преко мреже од три почасна конзула широм Канаде, укључујући и
друштвене мреже. Основни извор информација, које објављују Амбасада и Генерални конзулат су њихови службени веб сајтови и званични налози на друштвеним
мрежама, који се врло лако проналазе преко интернет претраживача, уколико је
неко заинтересован за то.
Морам да нагласим да је информација о расписивању референдума била доступна јавности на гласилима амбасаде и Генералног конзулата три недеље пре истека
крајњег рока.
У закључку, дакле, имајући у виду наведене чињенице, Амбасада и Генерални конзулат су апсолутно урадили све што је било потребно да би се информација о расписивању референдума приближила и доставила директно или индирекнто потенцијалним гласачима преко већ информисаних чланова српске заједнице и организација.

изградњи правне државе тамо где
си одрастао/ла?
Дијаспора је и даље један од извора прихода Републике Србије и
учествује у бруто друштвеном приходу. И ми треба да се питамо.
Хајде да као одговорна дијаспора
дамо свој допринос и искористимо

своја права која се тичу наше матичне земље.
Хајде да нас буде више од 100
пријављених на долазећим председничким изборима, каже се, између осталог у писму Невене Цукућан. 
СЛОВО
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