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СВИ ГРАЂАНИ СУ ПОТРОШАЧИ – СВИ БИРАЧИ СУ ПОТРОШАЧИ
Отворено писмо свим учесницима на изборима 6. маја 2012. године
НИЈЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТ ЈЕДИНИ ПРОБЛЕМ ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Сви учесници на предстојећим изборима су препознали један од највећих
проблема грађана Србије: НЕЗАПОСЛЕНОСТ. И сви обећавају нова радна места!
Међутим постоји још један велки проблем грађана Србије, који до сада нико
није ни спомену а то је ПРЕЗДУЖЕНОСТ, која је настала као последица губитка
радних места великог броја грађана.
Као што је свима познаато, велки број грађана има велике дугове према
јавним предузећима, јавнокомуналним предузећима и другим државним
институцијама, јер су не својом кривицом остали без радних места и без прихода за
задовољавање основних животних потреба.
Са друге стране, Држава има велике дугове према грађанима због
вишегодишњих неисплаћених зарада и доприноса за пензионо и здравствено
осигурање.
И док грађани стрпљиво чекају да држава измири свој дуг према њима или
покрећу судске спорове, држава им без покретања судских спорова, ускраћује
услуге својих предузећа(обуставља испоруку електричне енергије, искључује
телефоне и др.) и шаље утериваче дугова за одузимање покретне и непокретне
имовине.
Сведоци смо да су због доношења решења о одузимању имовине, учестала
самоубиства грађана Србије!!
И нико од учесника на предстојећим изборима није нашао за сходно да
говори о овом великом проблему грађана Србије и да понуди решење.
Гурање под тепих овог великог проблема, значи да ће се и након ових
избора наставити са одузимањље имовине грађана Србије.
Центар за заштиту потрошача ФОРУМ је у више наврата указивао на овај
велики проблем и предлагао више модела за његово решавање, али нико од
надлежних није на то реаговао. И даље смо спремни да учествујемо у креирању
модела за решавање овог проблема.
Tражимо од свих учесника на предстојећим изборима да се јасно и
гласно изјасне о томе како мисле да реше овај проблем, како би бирачи могли
да се определе за кога да гласају.
Ниш, 26.04.2012. год.
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