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СЛОБОДА НА ПРАГУ

а насловним странама готово све штампе протеклих дана налазила
се ударна вест да ће Влада до краја маја формирати Међуресорно
координационо тело (МKТ), чије је оснивање пре годину дана иницирало више од 100 стручњака, а да ће Скупштина покренути Комисију
за истрагу последица НАТО бомбардовања, како би се утврдила истина
о загађењу и штети по здравље становништва која је нанета током агресије НАТО-а на Савезну Републику Југославију. На тај начин у жижу јавности избила је помало потиснута прича о злоћудним путевима метка чији је пенетратор од осиромашеног уранијума (ОУ).
Магазин „Одбрана” поново отвара рубрику „Досије” и на својим
страницама, у три наставка, објављује експертизе, мишљења и сведочења о последицама које је агресија Северноатлантске алијансе 1999. године оставила на здравље становништва наше земље.
То што смо надалеко познати као „ратнички народ” не чини наше
битке унапред добијеним. Напротив. Свака победа и у миру и у рату има
цену, а мудри команданти знају да је та цена, уколико се унапред плати,
много нижа. Оспособити појединце и јединице за суочавање са реалним
ризицима и претњама и на тај начин их учинити ефикаснијим, уз минималне жртве, изазов је сваке савремене војске. Управо о томе колико је
обука у Војсци Србије данас уподобљена реалним захтевима времена и
безбедносним изазовима разговарали смо са пуковником Бошком Зорићем, начелником Одељења за обуку и вршиоцем дужности начелника
Управе за обуку и доктрину (Ј-7) Генералштаба Војске Србије.
– Јединице убрзо могу очекивати нове тренажере за ватрену и тактичку обуку, али и измењене планове физичке обуке прилагођене специфичним захтевима посла – поручује наш саговорник.
Неофашисти у појединим деловима Европе поново покушавају да
актуелизују идеологију поражену током Другог светског рата уз огромне
жртве. Дужност ослободилачких и прогресивних снага јесте да стану на
пут онима који покушавају да фалсификују историју, оправдају зло фашизма, његове носиоце и симболе, те да релативизују учињене злочине
– чуло се 5. и 6. маја у Београду на скупу антифашиста Балкана одржаном
у организацији СУБНОР-а Србије.
– Једнакост између жртве и џелата никада се неће успоставити. Ни
за 73 године, ни за 700 година. Никада. Истина којој сведочите је истина
мог народа – народа који је умео да пати, али није умео да се преда – рекао је министар одбране Александар Вулин, додавши да од учесника скупа очекује да покушају да нађу одговор на питање шта се у међувремену
десило. Он је нагласио да антифашисти треба да дају одговор на питање
како је могуће да 73 године након завршетка Другог светског рата имамо
расправу o Јасеновцу.
Поводом седам деценија постојања Војнофилмског центра „Застава
филм”, магазин „Одбрана” објављује специјални прилог посвећен развоју
војне кинематографије и људима који су својим делима обележили историју покретних слика на овим просторима. ƒ
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