
Драган Ђилас: Кад нема хулигана, нема ни полиције испред Скупштине
четвртак, 09 јул 2020 20:21

Лидер ССП Драган Ђилас рекао је да вечерас полиција седи иза Скупштине и да нема
ниједног полицајца да је испред парламента, јер, како каже, нема хулигана испред њега.
"Лако је закључити да знају кад ће се појавити, а из тога се може закључити да постоји
договор из власти и тих људи који су радили оне ствари које су радили синоћ".

  

  

Ђилас додаје да не значи да ће остати овако мирно и даље, јер су и прошлих вечери због
проблема једне мање групе људи жртве су биле они који су овако седели и стајали. "Кад
имате диктатора који не реагује ни на какве нормалне, разумне захтеве, који није
спреман да попусти ни за један педаљ, без притиска Европе и без притиска људи на овај
начин, не можете ништа да промените", навео је.

  

Каже да они нису организатори ових протеста, али да је њихова обавеза била да буду
ту. "Све је спонтано, нема ни неких говора, као што видите".
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Говорећи о нападима на Бошка Обрадовића, Сергеја Трифуновића, каже да постоји
тежња власти да је народ негативан према делу опозиције. Ђилас каже да кампања
таква, против опозиције, постоји осам година и да сигурно у то верује један део људи, па
од муке и живота имају негативно мишљење о свим политичарима.

  

"Верујем у једну листу, у један фронт борбе против тог човека", рекао је.

  

Сигуран сам да са свим притисцима није изашло једва нешто око 40 одсто бирача, и да
треба направити један парламент слободне Србије где људи који другачије мисле
причају и дебатују о неким стварима, а њихова имена и каријере стоје иза њих, навео је
Ђилас, додајући да дуго не знамо како изгледа разговор људи који мисле другачије.

  

Суштински захтев овог протеста је, каже, да се направи Кризни штаб "којем ће људи да
верују".

  

Овде више нико ником не верује, народ не верује држави коју не осећа као своју али ни
"тим лекарима који су причали бесмислице претходних месеци", наводи и додаје да
треба да се направи тело које ће сви да слушају. А не да говоре могу утакмице, могу
концерти, победа на короном, па онда ајде да затворимо, навео је.

  

И да се види ко је тукао људе на протестима, закључио је.

  

(Н1)
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