
Драган Ђилас Ани Брнабић: Ви и ваш шеф опозицију помињете само кад нас вређате или лажете о нама - у Европи је другачије
понедељак, 01 јун 2020 08:30

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас обратио се премијерки Србије Ани
Брнабић после њених тврдњи да је "лидер ССП измолио европосланике да кажу да у
Србији нема услова за фер изборе", али и речи да је требало да "заједно помогну у
борби против коронавируса".

  

  

Ђилас је подсетио премијерку да је више пута понудио помоћ, да је нудио решења, али
да су она увек дочекивана на нож.

  

- Госпођо Брнабић, свако ваше појављивање у јавности препуно је бесмислених
реченица, лажи и увреда. Тако и ово у коме тврдите: 1. Да сам измолио европосланике
да кажу да у Србији нема услова за изборе; 2. Да сам у време короне слао писма уместо
да смо се заједно борили да спасемо животе и заједно тражили волонтере и донаторе.
Овога пута, осим мене и здравог разума, овим тврдњама увредили сте и низ озбиљних
европских политичара. Никога ја ни за шта нисам молио, госпођо Брнабић. Побркали сте
ме са вашим шефом - рекао је Ђилас и навео је да се обратио европарламентарцима
како би се криза у Србији решила.

 1 / 4



Драган Ђилас Ани Брнабић: Ви и ваш шеф опозицију помињете само кад нас вређате или лажете о нама - у Европи је другачије
понедељак, 01 јун 2020 08:30

  

- Обратио сам се посланицима Европског парламента, чију мисију сте ви и ваш шеф
позвали у Србију, како би помогла да се реши криза у којој се као друштво налазимо. За
вас је незамисливо да неко разговара са опозицијом и чује обе стране. За вас је
опозиција нешто што треба уништити. Ви и ваш шеф опозицију помињете само кад нас
вређате или лажете о нама. У Европи је другачије. Тамо људи разговарају без обзира на
политичке разлике. Тако и посланици Европског парламента комуницирају и са вама и са
нама, али и са представницима невладиног сектора и тако формирају слику шта се у
Србији заиста дешава. А комуникација се углавном своди на писану, посебно у време
короне. Читали сте моје писмо у парламенту и згражавали сте се над чињеницом да сам
тражио реакцију Европе када сте појачавали диктатуру у Србији, доносили
недемократске уредбе, ухапсили новинарку Ану Лалић, која је само написала оно што је
др Кон потврдио месец дана касније, да сте лагали када сте тврдили да имамо довољно
заштитне опреме за здравствене раднике, али и све остале угрожене грађане.
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Затим се лидер Странке слободе и правде вратио на изјаву Ане Брнабић да је "била
потребна заједничка борба против короне".

  

- Кажете да је требало заједно да се боримо против короне. Заборавили сте да смо вам
то нудили од самог почетка. Да смо предлагали мере које смо сматрали оправданим, док
сте ме ви и ваш шеф нападали да желим смрт 300.000 пензионера, да желим да Србија
прође као Италија, да навијам да корона победи. Заборавили сте, госпођо Брнабић,
кампању коју су организовали ваш шеф и његов рођени брат када је са звучника
емитована увредљива порука о мени, уз пратећу бакљаду коју су реализовали за то
плаћени хулигани. Заборавили сте, госпођо Брнабић, да сте ту поруку емитовали на 30
метара од стана у коме живе моја деца, која су се због ваших фашистичких акција
уплашила и плакала. Или је боље рећи - нисте ви то заборавили. Вама је то нормално.

  

Истакао је и да је волонтирао током пандемије, али само онде где му је било дозвољено.

  

- Помињете волонтере, госпођо Брнабић. И сам сам био један од њих, ако то нисте
знали. На општини Стари град, јер сам тамо могао. Постоје поруке и многи други докази
да је широм Србије волонтирање било омогућено само члановима СНС како би и у време
борбе за живот спроводили страначку кампању. Али, није то ништа чудно, јер ако то ваш
шеф ради од првог дана епидемије, логично је да то радите и ви остали. Помињете
донаторе које је требало заједно да тражимо. Ево, нашли сте једног. Али, нисам могао да
дам десетине милиона евра, како ми је поручио ваш шеф, јер тај новац немам. Слаже
ваш шеф, госпођо Брнабић, сваки пут кад каже да сам украо или један или 619 милиона
евра. Наредне недеље нам је заказано рочиште, па му поручите да не буде кукавица која
користи имунитет, него да дође на суд да се суочимо. Кад већ не сме на дуел на
телевизији, нека скупи бар толико храбрости да се бар погледамо у судници.
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  - И за крај, да се вратимо на писмо посланичке групе "Ренеw Еуропе". 'Ајде што свакидан вређате мење, али вашом тврдњом да су они написали да у Србији нема услова зафер изборе јер сам их ја измолио, увредили сте све те људе, међу којима је и Макроноваблиска сарадница и некадашња министарка у његовој Влади Натали Лоазо. Нису то,госпођо Брнабић, људи који напишу онакав текст јер их неко моли. То су људи који мислесвојом главом и који доносе закључке на основу чињеница. Вама је то страно јер стенавикли да говорите оно што вам шеф нареди. Не можете да замислите да постоје људикоји тако не функционишу, људи који схватају шта се у Србији дешава, који виде вашегшефа како љуби заставу Кине, а не Србије, који говори да је европска солидарностмртва, као и европска прича. Па, не можете да корумпирате све европске политичарекао ваше пријатеље Мекалистера, Хана и њима сличне да вас хвале или ћуте на модернифашизам, који у Србију уводите - рекао је Ђилас и закључио:  - Не знају грађани Србије, али зна цела Европа да је Србија сваки дан све удаљенија одЕвропске уније. Виде они како узимате милијарде евра од Кине и дајете им послове безтендера, како купујете оружје од Русије уместо да улажете у лекаре и наставнике, видеони да смо шампиони у Европи по корупцији, да нас је Фридом Хаус сместио у групунедемократских земаља. Нисам ја њих молио да то напишу, као што нисам молио ниједног од највећих светских политиколога, професора на Стенфорду ФренсисаФукујаму да каже да је Србија већ скоро дошла до тачке да ће свака идеја о чланству уЕвропској унији бити немогућа јер је заснована на систему вредности који тренутнирежим у Београду не подржава или не персонификује.    Ако нисте схватили, госпођо Брнабић, кад Фукујама каже тренутни режим - он мисли навас. И на вашег шефа, на све ваше Мартиновиће, Орлиће, Весиће којих има вишедесетина хиљада широм Србије. Зато вам предлажем да пажљиво, више пута, погледатеово што сам вам поручио, јер као што сте ономад за себе рекли, цитирам: "Ја морам даразумем како да разумем". Покушајте. Па колико успете - успете - истакао је председникСтранке слободе и правде.  (direktno.rs)  
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