
Драган Ђилас европосланицима: Не шаљите нове документе везане за међустраначки дијалог , подржали сте Вучићев режим
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Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас позвао је Тању Фајон,
Владимира Билчика, Кнута Флекенштајна и Едуарда Кукана да се "суздрже од слања
било каквих будућих докумената" везаних за међустраначки дијалог који су водили.
Председник Покрета за преокрет (ПзП) Јанко Веселиновић изјавио је да ни ПзП неће
предложити члана надзорног тела за медије, по позиву европарламентараца Тање
Фајон и Владимира Билчика, који су посредовали у дијалогу представника опозиције и
власти око побољшања изборних услова.

  

  

У одговору на предлог европарламентараца да опозиционе странке које су учествовале
у међустаначком дијалогу одреде члана Привременог надзорног тела, Ђилас указује да
се дијалог власти и опозиције, „организован између режима и опозиције у Србији,
завршио потпуним неуспехом“.
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„За то сте у потпуности ви одговорни, пошто сте као европски посредници одлучили да
напустите европске вредности и подржите одбрану недемократског и аутократског
режима Александра Вучића“, наводи председник ССП.

  

Како је саопштено, Ђилас сматра да документ који су европарламентарци предложили
на крају дијалога,“а који су прихватиле само две релевантне партије режима, СНС и
СПС, није донео било какве промене у изборним условима у Србији“.

  

Према његовој оцени, „ова тврдња је потврђена и налазима и анализом релевантних
невладиних организација које се годинама баве овом темом у Србији“.

  

„Још једна потврда потпуног неуспеха вашег предложеног документа и његове
бесмислености су предлози промена Закона о информисању који се доносе као
директна последица документа датог на крају дијалога о изборним условима“, додао је
Ђилас.

  

Како је објаснио, „по том предлогу закона једина промена је један члан закона који
прописује да су национални ТВ емитери дужни да објаве ценовник за оглашавање на
телевизијама пред изборну кампању“.

  

„Тела која сте вашим договором са режимом формирали немају сврху, ни смисао“,
нагласио је Ђилас, „пошто немају никаква извршна овлашћења и баве се искључиво
мониторингом и то само током времена трајања изборне кампање“.

  

Ово тело је састављено од чланова РЕМ, који се до сада, како је напоменуо, „нису
удостојили да поштују и спроводе закон, нити да раде свој посао, нити то намеравају да
чине у будућности“.

  

„Имајући у виду ваш однос и начин третмана људи који се боре за идеју Србије у
Европској унији више од 30 година, као и вашу једногласну и недвосмислену подршку
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Вучићевом режиму, љубазно вас молим да се суздржите од слања било каквих будућих
докумената везаних за међустраначки дијалог који сте водили“, поручио је Ђилас
европарламентарцима.

  

„На нашу отворену и искрену посвећеност и жељу за сарадњом ради повратка
демократије у Србији, ви сте одговорили предлогом који сте претходно саставили са
представницима СНС и СПС и који не садржи никакве измене садасњег, осим оних
козметичких“, сматра председник ССП.

  

Чинећи то, како је оценио, „буквално сте лупили шамар свима нама који упорно радимо
на увођењу Србије у ЕУ и који убеђујемо наш народ да нам је Европска унија највећи
пријатељ и подршка, наша будућност“.

  

Све ово чини беспредметним сваку будућу дискусију и размишљање о „папиру који сте
саставили за дијалог о изборним условима“, закључио је Ђилас.

  

Ово је фашизам, људи остају без посла зато што су нас пустили у кафић

  

Кафић у центру Ужица затворен је у суботу по налогу инспекције само дан након што је
у њему са својим сарадницима боравио председник Странке слободе и правде, Драган
Ђилас. Према његовим речима, ово није први пут да се по налогу Пореске инспекције,
без објашњења, затварају кафићи у којима је он претходно боравио, истичући да је
управо то пример фашизма у ком сви живимо.

  

Наиме, власник једног кафића на Тргу партизана у Ужицу морао је претходног дана да
затвори свој локал. Руководство Странке слободе и правде, предвођено Ђиласом и
Мариником Тепић, боравило је у поменутом угоститељском објекту у петак, да би већ у
суботу ујутру на њихова врата закуцала Пореска инспекција која је, после пар сати
контроле, донела одлуку којом је на 15 дана забрањен рад кафића.

  

У разговору за „Нова.рс“, Ђилас је рекао да ово није први пут да се власници
угоститељских објеката кажњавају зато што су дозволили њему и његовим сарадницима
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да попију пиће у њиховим локалима и да је управо то најјаснији показатељ, како истиче,
фашизма у ком живимо.

  

“На жалост ово се већ десило у Краљеву и Врњачкој Бањи. Тамо су затварали
ресторане у којима смо ручали. Више пута су људе који су покушали да резервишу сто за
ручак, али су власници молили да не долазимо јер су знали да ће имати проблеме. Све је
то јос један доказ у каквом фашизму живимо. Извињавам се људима који су, због тога
сто су нам дали ручак или кафу, остали без посла и прихода од кога живе они и њихове
породице. Увек се, кад видим овакво понашање људи из власти, малтретирање
поштених грађана, запитам шта ће ти људи да раде сутра. А сутра ће брзо доћи”, рекао
је Ђилас за Нова.рс.

  

Како је раније пренела дописница портала, ова вест је у Ужицу имала велики одјек.
Према речима једног од власника локала, нико за поступак инспекције нема друго
објашњење сем јучерашње посете опозиције овом кафићу.

  

Сувласник кафића на ужичком тргу Бранко Марић рекао је да је за посету Ђиласа и
његових сарадника није ни знао, јер је био на ручку. Ту информацију је касније добио од
конобара, не сматрајући је значајном.

  

„Рекао ми је да су у башти попили пиће и отишли даље, то је за мене била само
информација. Јутрос је стигла Пореска инспекција али ја и даље нисам то доводио у
везу све док нисмо видели да та посета није уобичајена инспекцијска контрола, иако је
то постао прави притисак и непријатељско окружење за нас угоститеље, стално нас
нешто контролишу. Петнаест година смо у овом послу, није нам посета инспекције страна
али никада се нису задржали толико дуго. То траје 15 минута до пола сата, овог пута је
то потрајало око два сата. Иначе, скоро су долазили, све је било у реду али овог пута
сам видео да иду до детаља. Тражили су пресек стања, било је све у реду, а онда су
кренули да ‘тркељишу’ шанк. Наводно се нешто није сложило у две-три кокаколе и то је
био разлог да одлуче да нас затворе“, испричао је за Нова.рс Марић.

  
  

U uzicki kafic u kom smo juce sedeli jutros je poslata inspekcija.
  Zatvoren je na 15 dana. pic.twitter.com/8Az3pphrar

  — Dr CharlieMacMilan(@Charligula) October 23, 2021    
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Почетком августа у Врњачкој Бањи, представници ССП Драган Ђилас, Мариника Тепић,
Дејан Булатовић и Борко Стефановић, боравили су у ресторану „Фрида 1927“, који је
сутрадан је затворен по налогу инспекције затворен.

  

(Фонет)
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