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Mint ismeretes, számos közvállalatban (délvidékiekben is)
azzal fenyegetik az alkalmazottakat, hogy munkahely nélkül maradnak, ha a szerb
elnökválasztáson nem karikázzák be a hatos számot, vagyis nem szavaznak Aleksandar
Vu?i?ra. Mi több, sok helyen nyomást gyakorolnak a dolgozókra, hogy fejenként husz tuti
szavazót biztosítsanak, akik voksukkal hozzájárulnának az önkényuralkodó esetleges
gy?zelméhez - már az els? körben.
Valószín?leg több magáncégben is ugyanezt a zsarolási módszert alkalmazzák, de nehéz
megmondani, hogy a maganszférában ez a jelenség milyen méreteket öltött.
Ugyanakkor mindenki tudja, hogy a közvállalatok nagy részében az alkalmazottak a politikai
manipuláció eszközei, helyenként pedig a nyílt terror áldozatai.
Az egyes szabadkai közvállalatokban dolgozó "informátoraink" elmondása szerint már azért is
kirúgással fenyegették ?ket, ha nem vesznek részt Vu?i? választási nagygy?lésén. Ennek
köszönhet?en lett oly tömeges és "magasztos" a vezér szabadkai mítingje.
Visszatérve a szavazásra, egyes olvasóink szóvá tették a "fülke magányát", amelyben a
polgárok úgyis azt a számot karikázzák be, amelyiket akarják, tehát onnantól kezdve a zsaroló
munkáltató nem tudja ellen?rizni, a diktátorra voksoltak-e vagy sem. Csakhogy ez nem így
m?ködik. A felettesek megkövetelik, hogy a munkavállaló (és az általa kötelez?en beszervezett
többi szavazó) mobiltelefonjával örökítse meg a szavazólapját és ily módon bízonyítsa, arra
voksolt, "akire kell".
Mit tehet ilyen esetekben az az egyén, aki undorodik a rendszert?l és annak megtestesít?jét?l,
de ugyanakkor nem szeretne munka nélkül maradni? Fényképezze le a szavazólapját a
bekarikázott számmal, majd utána karikázzon be még egy vagy több számot, tehát
érvénytelenítse azt. Ezáltal sajnos nem befolyásolhatja az utált politikus megbuktatását, de
legalább az esetleges sikeréhez sem járul hozzá.
Akinek nincs ilyen problémája, karikázzon be egy számot, de az NE LEGYEN a hatos. Hacsak
nem elégedett az aktuális rezsimmel és a saját életével...
K. P.
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