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Данас је питање части бити на овој страни и бити против овог зла које влада Србијом.
Цена коју плаћа свако од више стотина хиљада неустрашивих људи широм Србије који се
боре против овог зла широм Србије је огромна. Пребијања, отпуштања, хапшења,
вређања, лажи, малтретирања су наша свакодневица - рекао је председник Странке
слободе и правде Драган Ђилас у свом обраћању на седници ГО ССП-а.

  

  

Он је додао да верује да сви присутни деле његово мишљење да част нема цену и да
искрено верује да ће сви једног дана својој деци, унуцима моћи да кажу да су се борили,
како је рекао "против овог зла и да ће бити поносни што су били ово што јесу у овим
временима када је било најтеже у послератном периоду ове земље".

  

- Данас се навршава годину дана од великих протеста у Београду, које смо заказали 1.
децембра 2018. после покушаја убиства Борка Стефановића. Протеста који нико никоме
није узео, нити га је неко преузео. Јер, да бисте нешто од неког преузели, то нешто мора
некоме да припада. А протест припада свима нама. Пре годину дана сам са децом и
Ивом био на челу колоне, јер су нас упозоравали да ће бити насиља. Хтео сам и данас
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тако, али школа и температура су их спречиле, тако да ћемо морати без њих - рекао је
Ђилас и додао да ће и данас са свим људима бити на протесту, ходати, јер се тако људи
боре против ове власти.

  

Ђилас је рекао да, иако је посаветован да пошаље поруку власти, опозицији,
међународној заједници, да ће он прву поруку ипак послати грађанима Србије.

  

- Људи, долазе празници, ја вас молим да током празника загрлите комшије и колеге,
попијете кафу, јер ћете са њима радити и живети, јер ће проћи ова елеметарна
непогода звана СНС и СПС. Знам да су многи гласали за СНС и ишли на протесте јер су
били уцењени. Неки су то радили из уверења. Било како било, они нису наши
непријатељи, они су само људи. Грешили су, а људски је грешити. Морамо да покажемо
разумевање према онима који су веровали да ће уз ове људе бити боље. Не смемо то да
замерамо, морамо да их разумемо. Не почива ова власт на људима који за 30.000 гласају
на друштвеним мрежама, који лупају минусе, стављају "лајкове". Ова власт почива на
онима којима нико ништа не може, који добро живе, који су ситуирани, који су спортисти,
академици, који желе да своје име поклоне Александру Вучићу, а све то како би им било
боље него што већ јесте. На њима почива овај режим, а не на армији унесрећених, који
се плаше да гласају, плашећи се да неће имати новац за своје децу. Почива власт на
добро ситуираним људима чије име је уз Вучића, Стефановића, Малог, уз ове које имају
плантажу дроге, који туку, избацују децу из обданишта - рекао је председник Странке
слободе и правде, и додао да се режим распада, и то захваљујући професоркама из
Беле Цркве, Марији Станковић и Милени Митровић које су рекле да неће да буду ботови
у замену за посао и остале су без њега.

  

- Режим се распада и захваљујући професоркама из Ћуприје, које су указале шта се
ради у замену за плате Мартиновића и Орлића. Студентима који су указали шта је радио
Синиша Мали. Режим пада захваљујући Марији Лукић, новинару Јовановићу, кога су
хтели живог да спале. Њихов суманути систем разбија се уз сузе петогодишње Марте из
Житорађе захваљујући томе што њен отац има мишљење и не либи се да га каже. Наша
дужност је да свакога дана будемо уз те људе, да им дамо подршку и олакшамо им борбу
и да не заборавимо ко су били хероји ове борбе, која ће за резултат дати победу над
овим злом - рекао је Ђилас и додао да у исто време мора да се људима представи план
за бољи живот, и да знају да ова земља може само за шест месеци да изгледа сасвим
другачије.

  

- Тај план се заснива на улагању у људе, улагању у ово што имамо. Ова земља за шест
месеци може да изгледа другачије, да сви људи имају боље плате. Све то знате,
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поделите то са људима. Није довољно само се бавити аферама, морамо да им понудимо
решење шта ћемо да радимо када се све ово промени. Сви они који су кршили закон,
крали, који су вређали и уништавали животе, морају да сносе одговорност. Не кроз
реваншизам и освету, али да кроз правду. Овај народ економски лоше живи, треба му
више новца, али му треба и осећај правде. Не због ових који сваког дана лажу. Данас
сам чуо да сам са Албанцима трговао нафту. Добро, шта да радите. То је због људи који
се свакога дана боре. То је због оних кабадахија из СНС који сваког дана малтретирају
људе по мањим локалним срединама, а за то ће сносити последице. Али, нећемо ми бити
они који ће судити, већ ћемо направити систем и поштоваћемо закон који је Мариника
написала. Имамо закон који је Борко написао о пореклу имовине. Интересоваће нас како
је ко дошао до новца, може тај неко да има и спа у свом стану од милион евра, али ћемо
испитати да ли је тај неко платио порез. То су два закона која су неопходна како би се у
Србији увео неки ред - рекао је Ђилас.

  

Председник Странке слободе и правде је имао поруку за политичке партнере.

  

- Ми смо се удружили, разлике оставили по страни и ушли у Савез за Србију. Да ли смо
сви сјајни? Па, нисмо. Да ли умеју да погреше? Па и ми грешимо. Не замерите им, под
оваквим притиском и нападима, мора човек некад и да греши. Ми смо дефинисали нашу
идеологију као рушење власти. Знате, ми смо заробљени и боримо се за слободу. Када
се изборимо за слободу, онда ћемо правити државу. А то можемо да урадимо само сви
заједно. Потписали смо споразум са народом и тога ћемо се држати. Ми смо се одлучили
за бојкот Скупштине и избора и не интересује нас шта причају Маја Гојковић, Атлагић,
Орлић. Прикључили су нам се неки и одлучили су да не иду на изборе, неки још нису, али
их не кривите због тога. Ови избори служе само да Вучић изађе и каже да је добио 50
одсто гласова. Нека га, нека гласа сам са собом. Не кривите те који нису дошли до става,
не желимо да им намећемо било шта, јер ће искрено бити уз нас. А до тада, сарађујте са
њима на локалу, било где, они су такође борци против овог зла. Не обраћајте пажњу на
ове који имају по 0,1 одсто, а који служе да покажу да опозиција постоји. Они не постоје,
служе само Вучићу да покаже да има опозиције. Немојте да им дајете на важности, не
одговарајте им. Ми имамо нашу идеју, не занима нас шта се око нас дешава. На крају
ћемо доћи до бојкота, до јединства опозиције, до правих избора, а онда ћемо на тим
правим изборима доћи по победе. То ће се десити, гарантујем вам да ће се то десити -
рекао је Ђилас.
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  - Што се тиче поруке за власт, што рече Весна Малишић: "Ви сте од Србије направилилудницу, држите кључ и не дате га". Ви организујете протесте против опозиције, виштрајкујете глађу против опозиције. Свакога дана доводите у опасност људе, и не самонас. Свакога дана цртате мете људима који више верују својим очима него ружичастојпропаганди. А ми више не пристајемо на то. Виде људи ваше лажи, како не можете дасакријете сукобе, како афере искачу сваки дан... Виде, и због тога сваког дана оде 140људи из Србије. Испраћају их очеви и мајке, баке и деке остају у сузама питају се да лиће их некада још видети - рекао је председник ССП-а, и додао да су они још на седницитри сата, а да ће за то време 20 људи побећи из Србије.  Како је рекао, то се данас дешава у Србији, беже трбухом за крухом, беже и мозгом задостојанством, беже од лудила.  - Не беже само због плате, него не могу да гледају ово чега смо ми део. Мислим да ћедоћи дан када више никога, Александре Вучићу, нећеш моћи да вређаш и уништаваш муживот. Забранили су ми моји сарадници, а ја као демократа слушам, да користим ону речкоју сам користио у Утиску недеље. Онда сам нашао решење, можда не смем дакористим, али могу да цитирам друге људе. Имам поруку за Вучића и остале људе.Цитираћу Бјелогрлића, "Господо, ако сте помислили да је Србија само ваша, мало сте сеза***али, мало је и моја". За крај, порука за међународну заједницу. Господо, погрешилисте и време је да то признате. Погрешили сте 2012. године. Да неко ко је избацивао децуиз обданишта зато што су друге националности може да се промени. Такав неко нијечовек и никад човек не може да постане. Седам година га подржавате, прво збогобећања које је дао за Косово, али и због компанија које долазе из ваших земаља. Немампроблем да причам колико је само дилова направљено са кинеским, руским иазербејџанским компанијама. Немам никакав проблем да кажем ни када је реч офранцуским и енглеским колонијама. Овај народ није никад прихватао да буде нечијаколонија, зато не може да метро кошта 4,5 милијарде уместо две да бисмо били добри саКином. Не може спалионица у Винчи да кошта 1,2 милијарде, не може ауто-пут да кошта900 милиона зато што је у питању британска и енглеска компанија. Три пута су веће ценеи све се то ради како би се заобишао закон, када владина канцеларија одлучи да ли јенешто по државном интересу како би се заобишао тендер.  - Људи су научили како да легализују пљачку, да обиђу тендер, али вам кажем да нећемоћи. Будите спремни да ћемо све те уговоре са раскинемо када дођемо на власт јер супреплаћени. То знаћи да Вучић и фирме пљачкају Србију за милијарде евра, које бисмоуложили у плате лекара, учитеља, васпитача, у боље болнице, развој пољопривреде.Уложили бисмо да БДП расте седам, осам одсто, може и двоцифрени број. Како уРумунији расте плата, а у Србији не? Зато што се овде пљачка, зато што су на властинезналице. Знате да је овај народ специфичлан и то је знало да га кошта. Знате, овајнарод је некада ишао пешке преко Албаније са жељом да се врати у земљу, носили сумирис српске земље. Гинули су на Проклетијама, на Кајмакчалану, гинули су у Другомсветском рату када нису хтели да прихвате фашистичку чизму. Нису хтели да њиховомземљом управља неко други и нису је дали никоме. Сада је дошао човек који продајеземљу за коју су људи гинули. Српска земља није на продају, морате то да схватите. Каони воде, као ни рудници. Можемо да сарађујемо са сваким, али земља мора да припадаСрбији и грађанима. То је основа, јер драги моји пријатељи, да су ови пре овихпродавали земљу, ми сад ништа нисмо имали. Политичар не сме да продаје, јер добијамандат да управља земљом, не да продаје.  - Свака инвестиција је добро дошла, помоћи ћемо и домаћу и страну, али не прихватамотај систем и радна места која доводе до тога да наши људи оду. Можда сте приметили,написао сам писмо господину Веберу, не бих много да се понављам. За мене нисуевропске вредности онако како Вучић замишља слободу медија, независне институције ивладавину права, ја се за то нисам борио. Нисам се борио да било ко може да оптужибило ког правог новинара да спрема убиство председника, нисам се борио за то да јеидеја слободе медија да постоје Информери и Пинкови, који лажу, вређају, уништавајуземљу. Сви знамо да се то осмишљава из једног центра. Не прихватам да било ко изЕвропе каже исто о слободи медији, и то само један дан након што је Пошта НЕТизбацила Н1 са списка канала. Господо, седате са Вучићем, држите заједничке пресконференције, док човек који је указао на пљачку седи у затвору. Седели сте са њимдок је Марта два месеца питала мајку да ли ће да иде у обданиште, а када чује да не иде- она плаче. Човек који сада влада некада је избацивао децу хрватских држављана извртића, а сада ради са децом политичких противника. Када им на све то укажемо, онинам показују извештај европске комисије. Ја вас питам шта се то до сада променило?Ништа, све је горе. После сваког извештаја парламентараца, лудило према нама постајесве горе, оптужују нас за убиство, нападнуто је и оно мало независних медија, добилисмо и демонстрације према опозицији, укинуто гледање независне телевизије. Можда давас замолимо да више не долазите, јер сваки пут кад дођете ови нас нападну још више.Шалимо се, наравно - рекао је Ђилас и додао да зна да међу њима има искрених људи ида може да им обећа да од сна који се сања 30 година - да Србија буде члан Европскезаједнице, неће одустати, већ да ће се борити.  - Морамо да тражимо пријатеље, не можемо да се изолујемо, морамо да објаснимољудима шта се овде догађа. Заиста од вас очекујем да у наредном периоду покажете,без обзира на што што нас све више нападају, ми да покажемо виши степен толеранције,мука људи које доводе до тога да прихватају те ствари. Наглашавам, нема разумевањаза људе који их терају да ботују - рекао је Ђилас.  (директно.рс)  
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