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Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас поручио је у Шапцу да ће
бојкот трајати докле год Србија не постане слободно и нормално друштво, али и да је
потребна солидарност свих градова, јер “шта вреди што је у појединим демократска
власт, кад је остатак Србије у мраку”.

  

  

Ђилас је на трибини поводом формирања Иницијативног одбора ССП у Шапцу казао да
их на то обавезује Споразум са народом који је потписало 200.000 људи и да се то не сме
издати.

  

Зато, навео је он, за престанак бојкота парламента услов није само смена Маје Гојковић,
већ слободно друштво, слободни медији и слободни избори, наводи се у саопштењу.
Докле год се то не испуни, избора не може бити, рекао је Ђилас.

  

Пред почетак трибине испред Културног центра, окупила се и група од 20-ак активиста
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СНС који су  узвикивали псовке и вређали лидера ССП и госте трибине  добацујући
вулгарне увреде.

  

На то је Ђилас одговорио да такви испади нису случајни, већ ти људи само следе свог
партијског шефа који свакодневно у својим наступима вређа политичке
неистомишљенике.

  

"На мржњу никада не смемо одговорити мржњом, нити на увреде увредама", поручио је
Ђилас Шапчанима, али и додао да "нећемо трпети физичко насиље него ћемо се
бранити".

  

Он је казао и да нема правде у Србији докле год човек са својих десет прстију и
поштеним радом не може пристојно да живи, а деца се по школама онесвешћују од
глади.

  

"Потребно је 60-70 милиона евра да свако дете добије бесплатан оброк у школи, а
толико кошта један стадион. Па вас питам: је л’ боље један стадион или да свако дете
добије оброк? Је л’ боље два стадиона или да лекари остану у Србији", упитао је Ђилас.

  

За председника Иницијативног одбора ССП у Шапцу изабран је доктор медицине
Радивој Петровић, који је том приликом поручио да управо овај град показује како се
политика води по мери човека, где се "новац од пореза враћа грађанима на
одлучивање".

  

То треба очувати, навео је он, и поручио да је уверен да ће управо из Шапца кренути
победе које ће донети и слободу и правду у целу Србију.

  

Окупљенима се обратио и потпредседник ССП Дејан Булатовић који је казао да
актуелна власт зна само да уништава - реке, здраво дрвеће, те додао да будућност
Србије лежи у искоришћавању свих њених потенцијала, пре свега пољопривреде,
резиклаже, заштите животне средине, саопштио је ССП.
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Драган Ђилас и неколико чланова ССП вербално је нападнуто у Шапцу

  

Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас и неколико чланова те
партије данас је вербално нападнуто у Шапцу, објавио је Ђилас на Твитеру.

  
  

Ovako su nas dočekali mladi i naravno pristojni, nenasilni i kulturni članovi SNS-a u Šapcu.
Kakav predsednik takvi i sledbenici. pic.twitter.com/0jxTBbO15o

  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) June 24, 2019    

Он је поставио снимак како их неколико особа вређа, псује и довикује им "Шиптари".

  

"Овако су нас дочекали млади и наравно пристојни, ненасилни и културни чланови
СНС-а у Шапцу. Какав председник, такви и следбеници", написао је Ђилас уз снимак.

  
  

То је то. На корак смо до грађанског рата. Ови људи су нахушкани. Питање је тренутка
када ће неко одговорити онима који мисле да могу да бију редом свакога ко другачије
мисли. Вучић је луд човек и води нас у пропаст. Спреман је и да изазове грађански рат
да би сачувао власт. https://t.co/L3R2DnfR0J

  — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) June 24, 2019    

Председник Странке слободе и правде и неколико његових партијских колега дошло је у
Шабац на оснивање Иницијативног одбор те странке у том граду.

  

(Бета)
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