
Поштовани сународници, 

свесни чињенице да се наше друштво тренутно налази у изузетно тешкој материјалној ситуацији и 
да сиромаштво, глобална економска криза, опште неповерење и апатија подижу ниво наше пажње 
када се догоде случајеви као онај са прошлих избора одржаних у дијаспори. Подсетићемо вас да је 
за ту прилику из Србије послато више од 1500 контролора, о чијем (не)раду можете да се 
обавестите на нашој Фејсбук групи „Избори 2012 - Укинимо изборни туризам“. За ту прилику је 
издвојено око 1.500.000 евра из буџета Републике Србије. То је недопустиво.  

Нас неколико се одлучило на акцију јер не може да живи са чињеницом да им фамилије и 
пријатељи у Србији живе од данас до сутра, не могавши да путују чак ни по Србији док са друге 
стране тај исти суманути државни апарат троши тако бахато на слање квазиконтролора, користећи 
се ненаменски средствима од горе поменутих, својих, грађана.  

Покренули смо иницијативу да би спречили ненаменско трошење буџетских пара на акробације 
разних повлашћених појединаца. Инсистирамо да Повереник за информације од јавног значаја 
објави имена оних који су „контролисали“ изборе, странака које су представљали и градове и 
државе у којима су то радили. Разлог за то је што имамо пуно примера који говоре о људима који 
нису знали ни основна правила већ су се правдали тиме да су их послали мама и тата, стриц, 
пријатељ, чика из странке. Желимо да утврдимо одговорност оних који су дозволили да се тако 
нешто догоди.  

Наши закони су препуни „рупа“, а очигледно има пуно оних који те законске аномалије врло добро 
познају и злоупотребљавају. Највећа штета се наноси малопре наведеним грађанима који живе у 
сиромаштву. Слабост закона и недовољна одређеност поводом гласачког права за грађане 
Србије, а посебно компликована и нејасна процедура регистрације за гласање у иностранству нас 
чини врло забринутим за оно што следи на изборима који следе.  

Ми смо сложни у томе да не дозволимо да се понови изборни туризам и очекујемо детаљна 
објашњења надлежних институција о томе ко има право да гласа, какав је поступак избора у 
иностранству, како можемо да се региструјемо, да ли ће бити дозвољено да избори буду 
организовани у свим местим где има више од 100 регистрованих за гласање. Очекујемо промптну 
реакцију надлежних институција и јавности и гаранције да ће овај пут бити спречен непотребан 
долазак „контролора“ из Србије, поред нас живих, здравих и способних да тај посао урадимо 
довољно квалитетно.  

Надамо се да ће институције и медији у Србији дозволити да се комункација између нас, српских 
грађана ван Србије, и наших суграђана у Србији, одвија несметано и лако, како бисмо били у 
стању да заједничким напорима избегнемо бесмислено трошење пара.  

Надамо се вашој подршци и спремности да ово питање од заједничког интереса решимо у 
најбољем интересу за све.  
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