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 Заменик председника Странке слободе и правде Борко Стефановић поручио је шефу
мисије Европске уније Сему Фабрицију да "престане да пропагира лажне изборе,
позивајући да се на њих изађе", већ да "говори о томе како је председник државе
Александар Вучић пао на тесту демократије".

  

  "Сем Фабрици, шеф делегације ЕУ у Србији је изјавио да бојкот није добра идеја и да
грађани треба да изађу на изборе 21. јуна, као и да су 'избори тест демократије'. Можда
бисте, амбасадоре, били у праву да Србија заиста има праве, слободне изборе", навео је
Стефановић у писаној изјави, којом се обратио Фабрицију.   

"Да ли су избори слободни када се мења законски оквир за скупљање потписа у току
изборног процеса? Да ли су слободни избори када се организују за време епидемије? Да
ли је демократија када РЕМ напише извештај који осуди читава стручна јавност?", питао
је Стефановић.

  

"Да ли су слободни избори када годинама присуство опозиције на РТС стаје у нула
секунди? Да ли је демократија када 97 одсто људи мисли да је Србију Кина спасила од
короне? Сигуран сам, амбасадоре, да то не мислите", навео је Стефановић.

  

Он је подсетио Фабриција да "не треба заборавити да су ЕУ и Холбрук за Милошевића
говорили да је гарант мира и стабилности и да ће опозиција пропасти ако не изађе на
лажне изборе 1997", и додао: "ко је пропао после тих избора, сви знамо".
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"Стављањем ЕУ поново у улогу дипломатског агитатора за лажне изборе, амбасадоре
Фабрици, верујем несвесно, постајете пропагатор наставка корупције, насиља и
притисака како би се на лажним изборима под принудом гласало за Вучића", поручио му
је Стефановић.

  

Упитао га је још: "Шта је слободно у земљи у којој на 'Аеродрому Београд', на пример,
запослени морају да обезбеде најмање 5 сигурних гласова? Или кад у целој држави
напредњаци круже по државним предузећима са списковима сигурних гласова?" 

  

"На тесту демократије о којем говорите, пао је Вучић. О томе би требало Ви да говорите,
а не о изласку на овакве изборе", позвао је Стефановић Фабриција.

  

"У паузи од пропагирања лажних избора, господине Фабрици, можете да погледате шта
стоји у извештајима 'Фреедом Хоусе', и Европске Комисије, као и у писмима великих
европосланичких група, јер управо те посланике Ви данас представљате у Србији. Они
су глас грађана Европе који гласно кажу оно што и Ви сигурно видите у Србији окованој
насиљем, корупцијом, и заробљеним медијима", рекао је још Стефановић.

  

Он је Фабрицију поручио да ће "у тим извештајима и писмима евро-посланика открити да
21. јуна нема правих, слободних избора".

  

Видети још: 

  

Сем Фабрици након разговора са Аном Брнабић: Бојкот избора није добра идеја.
Важно је да грађани изађу на гласање

  

(Бета)
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