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 Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас не очекује да ће власт изаћи у
сусрет захтевима опозиције да се створе равноправни услови за учешће на изборима и
додао да он сматра да већ сада треба рећи да опозиција неће учествовати на наредним
изборима.

  "Опозиција окупљена у Савезу за Србију и око Споразума с народом је имала састанак
и јединствен је став да се у овим условима не може изаћи на изборе. Људи су рекли рок
од 6 од 9 месеци, ја сам рекао да не треба да се чека јер Вучић неће да испуни и да
треба рећи да улазимо у бојкот. РТС је затворен, погледајте шта пишу таблоиди,
вређање у парламенту, не бих рекао да ијдемо ка дијалогу. Став је да се сачека до
септембра да истекну рокови, али чак и да се промени ви не можете за шест месеци
вратите целу причу. Све што је Ђинђић рекао 1996 и данас је тако".

  

Ђилас је оценио да странке које буду учествовале на тим изборима под оваквим
условима не могу да се назову опозиционим.  

  

"Ви сте опозиција ако критикујете власт и не сарађујете, а те странке су или негде у
власти или служе да искажу неке ставове које иду у корист власти. Иако верујем да су
нек заистаи против власти, верујем и да је то што они раде корисно за власт, да је
њихово постојање у парламенту корисно за власт. Овај бојкот ће успети, јер је успео
бојкот у Скупштини. За њега Вучић нема решења. Не можете на изборе кад преко 50
одсто Србије од вас није ништа чуло, али је чуло да сте лопови, када батинаши иду, нема
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ту избора. Избори могу да буду кад се створе услови".

  

Председник ССП је рекао да и у опозицији има људи који користе непримерене речи али
да то није исто.

  

"Ако кажете да је неко фалсификовао диплому, ви говорите истину. Или ако кажем да
су предузећа у губитку, јесам ли ја рекао нешто нетачно? Или када кажем да ова власт
свакоме месечно узме 100 или 200 евра па пребаци у буџет и тако ствара суфицит да би
градила стадионе и гондоле", рекао је Ђилас. 

  

Коментаришући похвале које српској власти стижу од Међународног монетарног фонда,
Ђилас је рекао да је боље да се погледа како људи заиста живе да би се стекао увид у
то како Србији иде.

  
  

Где видите промене на боље, то што сте смањили плате и пензије па то може свако. У
Румунији просасла плата с 350 на 660 евра, дакле 310 евра, а у србији за 80 евра. Он
узима паре од плата да би странцима дао субвенције да плаћају раднике 250 евра

    

"ММФ сам више пута питао како ЕПС иде у губитак, где сте господо да кажете неку реч,
шта хвалите. То што Румунија има 3,5 пута већу плату лекара. Хвалите инвестиције као
Леони који смањује плате, шта хвалите, у ком делу видите развој? Где видите промене
на боље, то што сте смањили плате и пензије па то може свако. У Румунији просасла
плата с 350 на 660 евра, дакле 310 евра, а у србији за 80 евра. Он узима паре од плата
да би странцима дао субвенције да плаћају раднике 250 евра".

  

Говорећи о протестима у Србији, он је рекао да "нигде није запело" јер су људи изашлио
спонтано, а не на позив опозиције.

  

"Иста екипа младих се бави тиме и сада, дајемо логистику, биће на јесен још ко зна
колико ствари и биће народ на улици. Ова власт ће да оде јер нешто што је неприродно и
што је постало невероватно не може да опстане".
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О Стефановићевој дипломи: Истрага ће се прокренути - ако не у Србији, онда у
Великој Британији

  

Говорећи о дипломи министра унутрашњих послова Небојше Стефановића, за коју СзС
тврди да је фалсификована, Ђилас је рекао да није проблем да ли неко има диплому,
већ што је неко фалсификавао нешто што треба да буде плод рада и труда.

  
  

Стефановић је наводоно предао диплому школе којој кад чујете име знате да са школом
нема везе. Регистрована је у Лонодну са 100 фунти, власница је мис Србије, и
регистрована је за консалтинг

    

"Стефановић је наводоно предао диплому школе којој кад чујете име знате да са школом
нема везе. Регистрована је у Лонодну са 100 фунти, власница је мис Србије, и
регистрована је за консалтинг. Наводно је та фирма основала студије у Београду, а није
имала право и онда су неки људи полагали у Центру Сава. Ако је 412 евра приход
фирме, како су плаћали професоре, просторије.. 1054 људи, међу њима и Стефановић је
дошло на нелегалан начин до дипломе и Мегатренд је то признао. Постоје још два таква
факултета Мегатренда у свету који раде те ствари. Човек који је нешто тако урадио не
може да буде потпредседник Владе".

  

Како је рекао, та фирма нема право да издаје дипломе а и нема везе с енглеским
школским системом.

  

"Можда је неко преварио Стефановића који је уписао јер је мислио да то постоји. Дај да
видимо професоре, индекс, шта се полагало. Обратили смо се тужилаштву,
министарству, обратићемо се британским органима.. Истрага ће се покренути, ако не у
Србији онда у Великој Британији".

  

Приметио је да Стефановића бране тако што нападају њега и додао да је председник
Александар Вучић у ауторском тексту у Политици поделио Србију на "крезубу и
некрезубу" и да сада говори да диплома није важна већ рад, а раније је махао дипломом.
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"Та подела Србије коју Вучић спроводи, тај речник, агресија и мржња према онима који
мисле другачије.. Каже ми делимо људе, а ја то вече кад је објављен текст добијем писмо
човека који почиње овако: Је ли пиздоњо жутокугашка кога ти делиш, па сад иде даље
оца, мајку, децу, па све ћу вас поклати, све по кући.. Тај човек је видео тај тескт, чуо је
председника шта говори о Ђиласу, Обрадовићу, Јеремићу... Сутра ће неко на улици да
уради ко зна шта.. Ја сам приморан да поднесем пријаву. Није што смо ми политичари
мета, погледајте шта се десило Мајићу, Дани Поповић, Миодрагу Стојковићу кажу теби
Ђилас дао паре".

  

Свакодневно "на тапету" таблоида

  

Ђилас је коментарисао и то што је, готово свакодневно, на мети таблоида у Србији.

  

"Ова власт доживљава да им, од људи који се боре против њих, прети опасност. Видим
на насловној страни да смо ја и Шолак за Србе рекли да су геноцидан народ. Ја сам
Шолака видео два пута у животу,једном кад смо обилазили села која немају телевизију,
па се појавио тотал ТВ уређај, други пут код голф терена на Ади када су тражили да се
повећа тај терен, а ја им нисам дозволио. Па моја деца трпе проблеме због тих наслова.
Украо милијарду, урадио ово или оно. Ти медији утичу на мржњу која се шири, на
агресију".

  
  

Ја сам направио фирму са својим тимом која је била највећа, просечна плата је 1000
евра, из које никад нико није отишао. Кад сам је продао, сав порез сам платио овде. Кад
сам прешао у политику сва овлашћења сам пренео 

    

Коментаришући писање о истрази о компанији Дајрект медија, Ђилас је рекао да не
жели да се брани јер се о томе пише сваки дан. 

  

"Ја сам направио фирму са својим тимом која је била највећа, просечна плата је 1000
евра, из које никад нико није отишао. Кад сам је продао, сав порез сам платио овде. Кад
сам прешао у политику сва овлашћења сам пренео и ти људи су сигурно поштено радили
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посао. Шест година нас контролишу. Никад ме нико није звао, никакву изјаву нисам дао,
они су моје сараднике хапсили и за аферу булевар, а још нема оптужнице. Па су хапсили
за лажну аферу подземних контејнера и тужилаштво је одустало. Све је то пуштено јер
је Обрадовић најавио Стефановићеву лажну диплому и онда су они за викенд објавили".

  

На оптужбе шефа одборника СНС-а у Скупштини Београда Александра Мирковића да је
од некретнина зарадио 25 милиона евра, Ђилас каже да је то будалаштина и да ће се
СзС бабвити и његовом дипломом.

  

"Ја сам ушао у политику 2004, 1998. сам направио компанију, а у Скупштини сам пријавио
кућу и фирму. Та фирма има некретнине, нормално да има, ја имам исто онолико као кад
сам ушао у политику, можда ћак и мање. Свака та ствар је усмерена да се неком каже да
је криминалац и лопов, све то што они тврде да ми радимо они то раде људима који
другачије мисле".

  

Таблоиди су писали и да је Ђилас покушао на несвакидашњи начин да стекне јефтине
политичке поене користећи успех кошаркашица Србије, да је набавио реплике круна и
однео их кошаркашицама у хотел.

  

"Нисам нигде објављивао те фотографије, чекао сам их после сваке утакцмице,
поклањао им букете цвећа. Кошарка је битан део мог живота, подигли смо од нуле
женску репрезентацију, убеђивао сам их да ће да освоје злато, сваки пут су добијале
поклоне од мене, видели сте како се боре. Заслужују сваку похвалу, то је био један мој
знак. Штета је што Арена није била пуна, те девојке су то заслужиле, али немојте да
девојке гурате у политику".

  

(Н1)
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