
Драган Ђилас: Ангела Меркел је довела Александра Вучића на власт, подржавала га све време и сада када одлази из политике - било би поштено да га поведе са собом
понедељак, 13 септембар 2021 17:45

Немачка канцеларка Ангела Меркел је довела Александра Вучића на власт у Србији,
подржавала га је све време и сада када одлази из политике било би поштено да га
поведе са собом, оценио је председник Странке слободе и правде Драган Ђилас.

  

  

Ђилас је, на конференцији за новинаре испред зграде председника Републике, оценио
да је Меркел историјски личност, која је обележила епоху у Немачкој и у Европи, иза које
ће остати многе ствари, али њено наслеђе су и Виктор Орбан и Јанез Јанша и
Александар Вучић.

  

„Ако мене питате – највише Вучић. Уз њену подршку је дошао на власт, могу да кажем да
га је довела на власт. Када је Борис Тадић, који је седео у истој овој згради, током њене
посете одбио да повуче српску полицију са севера Косова, Вучић је рекао – ја ћу то
урадити“, илустровао је Ђилас.
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Према његовим речима, Вучић је препустио судство косовским институцијама, а потом и
електромреже и позивни број.

  

Заузврат, додаје Ђилас, Меркел и већи део Европе жмурио је на уништавање
институција, демократије, као и на однос према људима који слободно мисле, а који су за
Европу.

  

„Важна им је била стабилност, а видимо докле је та стабиност дошла и овде и у целом
региону. Очекујем нову владу Немачке, која ће заиста да се бави целом Европом и овим
регионом“, оценио је Ђилас и истакао да би цео регион, укључујући Србију, требало
заједно да раде са ЕУ.

  

„Ако не желите, онда престаните да усвајате извештаје Европске комисија и Европског
парламента када никаквих последица нема по оне који крше европске норме“, поручио је
он.

  

Ђилас је уверен да ће нова влада Немачке, саставаљена од социјалдемократа, зелених и
либерала, као заговорника проширења ЕУ, имати другачији приступ.

  

Ђилас тужио, Вучић одговорио контратужбом

  

Председник Странке слободе и правде поручио је да је он једини лидер опозиције у
Европи којег је председник државе тужио и од суда затражио да му забрани да
критикује власт.

  

Ђилас је рекао да је против Александра Вучића поднео тужбу због његове тврдње да је
„украо 619 милиона евра“.
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„После шест рочишта на којима се није појављивао, када је схватио да ће суд донети
једину могућу пресуду, Вучић је поднео контратужбу на основу шест реченица из мојих
интервјуа о повезаности режима са криминалним клановима и за изјаве после текстова
око мојих наводних рачуна на Маурицијусу“, рекао је Ђилас и рекао да је председник
„лажов и кукавица који беже од суђења“.

  

„Моја деца су неважна, његова деца су важна. Он трпи јаке менталне и физичке болове,
а ми ништа не трпимо. Он има углед, а његова лаж је право на мишљење. Схватите ви из
СНС – Александар Вучић није једнако Србија. Када критикујете Александра Вучића као
председника Србије и Српске напредне странке, то није напад на Србију, Устав и
стабилност, већ борба да живимо као нормални људи“, рекао је Ђилас и истакао да ће
се одазивати рочиштима.

  

(Фонет)
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