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Народни посланик Ђорђе Вукадиновић обратио се новинарима након фарсичног
скандирања радикала у Скупштини Србије током обраћања високе представниве ЕУ за
спољну политику и безбедност Федерике Могерини.

  

  

Вукадиновић је истакао да дели осећај апсурда и бесмисла са свим присутнима и
изразио незадовољство и протест “фарсом и режираном представом у организацији
СНС-а и Александра Вучића и Српске радикалне странке, као и руководства Скупштине,
односно, Маје Гојковић, која је ту фарсу омогућила”.

  

“Апсолутно је необјашњиво да се јуче паузира седница Скупштине са образложењем да
ће служити за политичке злоупотребе и пропаганду, да бисмо ми на тај начин тобоже
ометали кампању и кандидате, а да се онда заказује седница, која управо има основни
циљ и сврху да послужи политичкој пропаганди и промоцији одређених председничких
кандидата”, додао је Вукадиновић.

  

Вукадиновић је нагласио да су представници Европске уније пристали да прођу “кроз тог
топлог зеца” и да се на неки начин праве да не схватају и не виде да то што им се
дешава у великој мери представља врсту показне вежбе и демонстрације коју им
приређује Вучић како би себе представио као главног и врховног европејца и јединог
заштитника европских вредности у Србији.
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“За мене је то што су урадили радикали ипак неукусно, јер ако је неко позвао госта да
дође, онда га треба минимално испоштовати. И у Европском парламенту постоје неке
врсте протеста и демонстрације. Ово што су урадиле присталице Двери са паролама и
транспарентима представља један културан и пристојан вид изражавања протеста. Ово
радикалско је бар за мој укус мало превише, претерано и неумесно. Међутим, без обзира
на моје или било чије мишљење, поента је у томе да је ово био договор и режија да би
Шешељ добио иницијалну капислу и погонско гориво за своју кампању, а да би
Александар Вучић истовремено могао да се представи Бриселу и госпођи Могерини као
главни и једини заштитник европског пута Србије, јер тобоже имамо страшну, опасну,
евроскептичку, антиевропску опозицију у парламенту, која је спремна малтене на све и
зато хајде боље да подржимо господина Вучића, па ће он некако изаћи на крај са њима,
а  они ће са своје стране да зажмуре над Савамалом и кршењем права медија, над
шиканирањем опозиције и над свим оним што се у Србији дешава не само у кампањи,
него током свих претходних месеци и година”, рекао је Вукадиновић.

  

Вукадиновић је нагласио да је ово била једна “win-win ситуација”, где су на добитку били
и власт и Војислав Шешељ и Европска унија. “Свако је ту нешто профитирао за себе, а
рекао бих да је изгубила демократија и достојанство овог дома”, закључио је
Вукадиновић.
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Са лица места: Могерини у "паузираној" скупштини. Радикали играју своју ролу. АВ се
час мршти, час смешка.Показао им да ОН нема алтернативу.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) March 3, 2017    

При томе, не зна се ко је лицемернији. Да ли Вучић који то ради, или ЕУ која се прави да
то не види док год им све „одрађује“, односно спроводи њихове антисрпске интересе на
Косову, у БиХ и у Црној Гори.

  
  

Једино није јасно да ли је веће његово лицемерје, или њихово (ЕУ) док се праве да је све
у реду и да схватају шта им ради - све док одрађује

    

— Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) March 3, 2017

  

  

Погледајте снимак конференције за новинаре ВИДЕО 

  

(НСПМ)
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