
Александра Јерков: Војислав Шешељ је ратни злочинац, том човеку није место у Скупштини; СНС његове злочине не доживљава озбиљнo; ДС: Радикали окружили посланицу Јерков и претили јој, оставили јој увредљиву поруку
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Посланица Демократске странке (ДС) Александра Јерков питала је на седници
Скупштине Србије када ће лидеру радикала Војиславу Шешељу који је пред Хашким
трибуналом осуђен за ратни злочин, бити одузет мандат, што је наишло на реаговање
радикала и добацивања, па је и одређена пауза од 15 минута како би се "страсти
смириле".

  

  

Она је председницу Скупштине Србије Мају Гојковић питала када ће бити примењен
члан 88. Закона о избору народних посланика, у коме се наводи да посланику престаје
мандат пре времена ако је судском одлуком осуђен на казну затвора у трајању најмање
од шест месеци.

  

"Ратни злочинац Војислав Шешељ је прошле среде правоснажном судском одлуком
осуђен казном затвора од 10 година. Том човеку није место у Скупштини. Срамота је да
осуђени ратни злочинац предаставља грађане Србије, а да не причам како је то за оне
људе који су били жртве његове политке", рекла је Јерков.
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Она је казала и да зна да Српска напредна странка (СНС) његове злочине "не
доживљава страшно озбиљним", та да су га они и подржавали док је чинио те злочине и
додала да је негирање ратних злочина "само по себи проблематично".

  

  

Пошто јој је док је говорила добацивао шеф посланичке групе СНС и председник
Административног одбора Александар Мартиновић она га је "замолила" да "симпатије"
према Шешељу сачува за време када се можда врати у странку код њега и да јој сада не
добацује.

  

Она је питала и да ли ће бити заштићени посланици ДС којима је Шешељ претио и
осврнула се на наводе Шешеља да ће "разбити њушке" сваком ко каже да је ратни
злочинац.

  

"Ми из ДС кажемо да је ратни злочинац и ево може да крене од мене да почне", рекла је

 2 / 4



Александра Јерков: Војислав Шешељ је ратни злочинац, том човеку није место у Скупштини; СНС његове злочине не доживљава озбиљнo; ДС: Радикали окружили посланицу Јерков и претили јој, оставили јој увредљиву поруку
уторак, 17 април 2018 16:05

Јерков, а у сали су били посланици Српске радикалне странке (СРС), али не и лидер
радикала који је отишао убрзо пошто је на почетку рада говорио на седници.

  

Председавајући седницом Ђорђе Милићевић рекао је Јерков да треба да поштује
достојанство свих и напоменуо да то ко ће седети у скупштини "не одлучујете ви, већ
грађани на изборима".

  

Ристичевић и Шаровић стали у одбрану Шешеља

  

У одбрану Шешеља потом је стао и посланик владајуће Народне сељачке странке Мариј
ан Ристичевић
који је рекао да се мора објаснити Јерков разлика између осуђеног и осуђиваног и казао
да је Шешељ осуђиван и да је издржао изречену казну.

  

Он је затражио и да му се достави списак 25 убијених Хрвата, колико је недавно
устврдио посланик ДС-а Томислав Жигманов и да му се доставе информације да ли се
то десило или не.

  

Посланик СРС Немања Шаровић рекао је Јерков да у Србији није било ратних сукоба па
да не може бити ни ратних злочина и да пресуду Хашког трибунала којом је Шешељ
осуђен на десет година затвора може "окачити мачку о реп".

  

"Ако вам се не седи у Скупштини не морате седети и онако ништа паметно не можемо
чути од вас. За разлику од вас СРС је изашао самостално на изборе и народ је знао за
лажну оптужницу притив Шешеља и добили смо поверење од грађана. Све што се
приписује Војиславу Шешељу и СРС као злочин нас чини поносним. Нити ту има злочина
нити је било ко протерен, нити је било ко убијен, све лажете", истакао је Шаровић.
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  Потом је посланик ДС Радослав Милојичић рекао "да је среће да Шешељ никада нијени ушао у политику", те да он и Социјалистичка партија Србије нису били на власти не биимали ратове, бомбардовања, ни жртве.  Потом је дошло до жамора у сали и добацивања, а председница парламента МајаГојковићкоја је тада преузела председавање седницом одредила је паузу од 15 минута. Послепаузе седница је настављена расправом о амандманима на Предлог закона о планскомсистему Србије.  Међународни суд у Хагу 11. априла је правоснажно осудио Шешеља на 10 годиназатвора због подстицања и почињена прогона Хрвата у селу Хртковци у Војводини,1992. године.  Пресудом је констатовано да је Шешељ казну већ одслужио, јер је у притвору у Хагу биоод 2003. до 2014. године. Шешељ је на привременој слободи у Србији од новембра 2014.  Посланица Јерков затекла увредљиву поруку у скупштинској сали  Посланица ДС у Скупштини Србије Александра Јерков објавила је на Твитеруфотографију поруке која ју је сачекала у скупштинској сали.  Она је навела да је поруку видела “након што су је хорде радикала окружиле, вређале ипретиле, уз опште одушевљење и одобравање напредњака“.    Ovo me je docekalo u skupstinskoj sali, nakon sto su me horde radikala okruzile, vredjale ipretile mi.    Uz opste odusevljenje i odobravanje naprednjaka. pic.twitter.com/GW2bxT52yR  — Aleksandra Jerkov (@AleksJerkov) April 17, 2018    ДС: Радикали окружили Александру Јерков и претили јој  Посланици Српске радикалне странке (СРС) претили су у скупштинској сали посланициДемократске странке (ДС) Александри Јерков када је остала сама у посланичкој клупи,окружили је и, према речима представника демократа, најбруталније је вређали ипретили јој физичким насиљем.  Шеф посланичке групе ДС-а Горан Ћирић рекао је да је након што је посланицаАлександра Јерков упутила посланичко питање у коме је од административног одбора ипредседнице Скупштине затражила да реагују на претње које је Војислав Шесељ упутиоТомиславу Зигманову и Ненаду Чанку и поставила посланичко питање око статусапосланика Војислава Шешеља, уследио је низ увреда за говорницом, али то није билодовољно.  "Посланици и посланице СРС-а су је, када је остала сама у посланичкој клупи, окружили,сели око ње, најбруталније је вређали и претли јој да ће јој 'разбити њушку', да треба дапази шта ће јој се дешавати наредних дана”, рекао је он.  Ћирић је додао да председавајући није реаговао и позвао је надлежне институције дареагују.  (Бета - Н1)  Видети још:  Војислав Шешељ: ДС намерно истурио Александру Јерков јер знају да радикалине туку жене; једва чекам да разбијем њушку неком мушкарцу, а њу ћемо до крајаживота да називамо погрдно  
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