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- Чак и ја нисам веровао да ће изборни дан бити толико фарсичан са толико фаулова,
инцидентата и прекршаја.

  

- Да је све друго било беспрекорно, сам овакав изборни дан довољан је разлог да се
такви избори пониште.

  

- И обрнуто, да је сам Свети Петар лично бројао гласове, све оно што се дешавало у
претходном периоду, током тзв. изборне кампање и ванредног стања, више је него
довољно да се такви изборе не могу сматрати демократским и легитимним.

  

- Довољна само два примера. Чувени случај „врањских мађара“ и бирачко место на Убу.
Та два случаја су најбољи пример и симбол бесмислености читавог овог изборног
процеса, укључујући и тај такозвани „изборни дан“. Дакле, листа Савеза војвођанских
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Мађара која добија треће место и бронзану медаљу на изборима у Врању – само због
тога што је неко некоме дао новац да би бирачи гласали за ту листу.

  

Други је случај из Уба, а који је случајно верификован, где једна госпођа доводи,
приводи, објашњава, заокружује листиће бирачима и на крају убацује у кутију.

  
  

Знао сам да су спремни на све, али нисам знао и нисам веровао да ће се ићи тако
далеко, да ће бити толико бескрупулозни и брутално фалсификовати број оболелих и
умрлих. И да ће струка бити толико увучена да саучествује у тој обмани

    

- Знао сам да су спремни на све, али нисам знао и нисам веровао да ће се ићи тако
далеко, да ће бити толико бескрупулозни и брутално фалсификовати број оболелих и
умрлих. И да ће струка бити толико увучена да саучествује у тој обмани. Дакле, сада
можемо одговорно рећи, нажалост постоје независне потврде тога. Број оболелих је
скриван, умањиван, а вероватно и број умрлих да би се створила илузија о постојању
услова за одржање избора. А да то не би било неконзистентно, и да би се ти избори
одржали 21. јуна, онда су крајем маја и почетком јуна укинуте практично све забране, а
одобрене су и матурске вечери, свадбе и окупљања са више стотина учесника. Дакле,
све је било у функцији избора и стварања привида да избори могу да се одрже.   

  

- Понављам и наглашавам, лаж, обмана, прикривање, умањивање, манипулација
подацима – ради привида да се избори могу одржати у нормалној атмосфери. А онда
пошто на апсурд иде апсурд, онда управо сада, у тренутку док ја говорим, одржавају се
такозвани „поновљени избори“ на врло много, 234 бирачка места и са преко 200.000
потенцијалних гласова, који тек неће бити контролисани и за које тек нема услова, нити
епидемиолошких, нити било којих других разлога да се одрже.

  

  

- Најважнија ствар коју треба рећи и порука коју треба послати, односно треба
констатовати, јесте да више нико, дословно више нико у овом друштву не верује у оно
што говори не само власт, него и чланови Кризног штаба и такозване „струке“.
Нажалост, истопило се и оно мало ауторитета који је имао Кризни штаб током почетка
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епидемије. Вирус се није истопио, али су се истопили ауторитет и поверење народа у
Кризни Штаб током овог летњег јунског сунца. И то је чињеница.

  

(НСПМ)
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