СРПСКАУДРУЖЕЊА ИЗ БУЈАНОВЦА ПР0ТИВ СУ МЕТ0ДЕ ЗА ПРЕБР0ЈАВАЊЕ СТАНОВНИКА НА ЈУГУ

СРБИХ0ЋЕ ШШ

П0ПИСНЕЋЕ& Ј
ПР0ЦЕНУ

Ш М

0 сшраху збоЈ злоуиошреба обавешшен и иремијер Александар Вучић

СРПСКА

удружења са
југа Србије противе се
намери државе да број
становника општина Бујановац, Прешево и Медвеђа
утврди проценом. У њима
сматрају да до поузданог
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броја житеља ове три општине може да се дође само објективним пописом,
и то уз коришћење пријаве
боравка као основног кри-

теријума.
Срби окупљени у неколико локалних организација из
Бујановца плаше се да ће се
злоупотребе поновити и да
држава и даље неће располагати релевантним подацима о демографији овог дела
Србије.

-

У Бујановцу сигурно не
живи 23.631 Албанац, коли-

МАНИПУЛАЦИЈЕ Број "фиктивнихАлбанаца"у Бујановцу расте

нашоЈ општини живи свега
11.920 Албанаца. Срба и Ромаје приближно 18.850, што
је далеко више него што је
пребројано.

ОСНОВА процене броја становника у Бујановцу, Медвеђи и Прешеву биће
база података Републичког завода за статистику. У овој установи напомињудасеу оваквим подухватимау демографској статистици полази од
пописа становништва чији се резултати комбинују са другим информацијама, попут подагака о броју живорођених и умрлих лица, или унутрашњим и спољним пресељењима.У РЗСуказују да је реч о поузданој методи која омогућава утврђивање релативно прецизне демографске слике.
ко је наводно пребројано на
попису 2002. године каже
Светислав Величковић из
бујановачког Одбора за људска права.
Према подацима којима располажемо, на
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Одбор за људска права
подсећа да на југу постоје
албанска села која на папиру имају више хиљада становника, од којих већина
живи у иностранству. Такво

је, наводе у Одбору и село
Грабовац, где је од 90 деце
по папирима рођене у овом
месту чак 87 на свет дошло
у иностранству. Нехајним
односом државе према при-

јавама боравка створена је
покретна гласачка машина,
која се креће југом Србије,
Косовом и Метохијом, као и
Македонијом.
Огромна несразмера између званичних података и
реалности један је од разлога
што су се Срби из Бујановца
писмено обратили премијеру Александру Вучићу
Председника Владе они су
упозорили да ће бити могуће
злоупотребе најављене процене броја становника, као
и то да годинама расте број
фиктивних Албанаца.

Процену броја становника
југа Србије, како је најављено, урадиће стручњаци на
основу података Републичког завода за статистику. Тим
експерата,
међународних
које су ангажовале амбасаде
САД и Велике Британије и
Делегација ЕУ у сарадањи са
ОЕБС, већ је усвојио и методологију према којој ће бити
одређена популација три општине на југу Тако добијена
процена биће коришћена
уместо нетачних података из
пописа2011. године.

Сроа и Рома
је далеко више
него штоје
избројано 2002.
Представници Срба из
Бујановца противе се оваквом начину утврђивања
становника.
Они
броја
сматрају да су релевантан попис и пречишћени
бирачки спискови најважнији услов за смиривање
стања на југу, али и поштовање њихових људских
права. Тиме би била отклоњена и несразмера у подели јавних функција. Она
је тренутно таква да од 12
комуналних предузећа у
Бујановцу Срби воде свега
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