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СПИРАЛА МАНИПУЛАЦИЈЕ

О

чекујемо да поново успоставимо оно што су наше старе војсковође називале – осећај припадности јединици.
Нико од нас није препуштен сам себи. Сваки војник и
старешина морају знати да њихов колектив и колеге,
као и претпостављени стоје иза њих. Увек, и у рату и у миру – каже за јубиларни, 300. број магазина „Одбрана” начелник Управе
за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије пуковник Саво
Иришкић.
Већи део 2. чете ВОЈИН смештен је у касарни у Качареву,
док је истурени положај неколико километара даље, изван места. Иако раде 365 дана у години, у свим временским приликама,
радаристи се не жале на услове. Најважније је да познају тајне
свог заната и да одговорне задатке у контроли неба обављају
ефикасно, стручно и на време, које се у њиховом послу, веома
често, мери и секундама. Мењали су се радари, техника, опрема,
али су обавезе и смене „2-2-3” увек остале исте. Радаристи су
нам отворили врата и за нашу новину говорили о изазовима непрекидног осматрања и контроле ваздушног простора изнад непрегледне војвођанске равнице, али и читаве Србије.
У интервјуу „Одбрани” поводом обележавања 174. године постојања Војномедицинске академије о сложености лекарског позива у Војсци говори пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић, заступник начелника те војноздравствене установе. Наш саговорник истиче да ће година, иако не јубиларна,
за запослене бити значајна, те да се нада да су најтежи проблеми остали иза њих.
Жене, које статистички гледано чешће долазе до факултетске дипломе, чак се и у развијеним земљама боре с неравноправном заступљеношћу на високим позицијама, нижим процентом
запослености и мањим зарадама. Поводом 8. марта, Међународног дана жена, у тексту „Равноправни играчи” доносимо причу о
јединој жени у систему одбране која је завршила Генералштабно усавршавање.
– У одбрани права жена увек сам била гласна, заступајући
тезу да критеријуми за напредовања, усавршавања и постављења треба да буду једнаки за све, а да је на сваком појединцу одговорност како ће пружену прилику искористити – каже пуковник Мирјана Миленковић.
О некадашњој Југославенској народној армији, од нестанка
државе која јој је била посвећена до данас, прича се, пише и размишља углавном кроз поређење с актуелним стањем. Један од
садржаја свакодневице који је армију чинио народном и истовремено показивао да је она баш таква, био је испраћај регрута
на одслужење војног рока. Несвакидашња пракса, страна другим земљама, скренула је пажњу и етнолога. Стога, нашим читаоцима препоручујемо напис „Важан период живота”, који потврђује да је сваки део војног рока у ЈНА, од регрутације, испраћаја,
до боравка у касарни и повратка кући, био својеврстан обред
прелаза из једне у другу животну фазу.ƒ
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