Драган Ђилас: У Европи толеришу власт Александра Вучића само зато што слуша и испуњава све њ
понедељак, 27 септембар 2021 07:47

Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас изјавио је да у Европи
толеришу власт Александра Вучића, иако је он "диктатор", само зато што слуша и
испуњава све њихове захтеве.

„У Европи и даље влада тај приступ да нема везе што је неко диктатор, питање је само
да ли слуша или не. Лукашенко не слуша, Вучић слуша и испуњава све захтеве. Слуша и
ако треба да нам се узме ваздух да не можемо да дишемо, или да нам се уништи земља
како би Рио Тинто радио шта хоће“, рекао је Ђилас за лист Нова.

Ђилас је оценио као „безобразлук“ изјаву европарламентарца Владимира Билчика који је
после посредовања у међустраначком дијалогу власти и опозиције о изборним условима
у Србији оценио да би на његовом месту изашао на изборе.

„Срамота је да то говори неко ко зна шта се овде дешава. Али, искрено, ја немам никакав
проблем са њим, јер је он део ЕПП (Европске народне партије чија је придружена
чланица и Српска напредна странка) и исто се понаша све ово време. Моја критика иде
више ка (европосланицима) господји (Тањи) Фајон и господину (Курту) Флекенштајну“,
рекао је Ђилас.
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Говорећи о начину владања председника државе, Ђилас је рекао да „Александар Вучић
купује људе – за паре, позиције или тако што пронадје везу да се неко негде лечи или
тако што некоме да посао“.

„Он корумпира и лично неке политичаре из Европе. Ипак, ја и даље верујем, без обзира
на све шамаре које добијамо од Европске уније, да у тој Европи прави систем вредности
постоји код већине политичара и да ће на крају ипак неко рећи да ово овако не може“,
рекао је Ђилас.

На питање да ли ће ССП изаћи на изборе и у случају да услови остану овакви какви су,
Ђилас је навео да „оно што сигурно није опција јесте бојкот какав је био на прошлим
изборима“.

„О томе како ћемо нашу борбу наставити и како ћемо је водити до победе која је по мом
мишљењу сасвим извесна, разговарамо и разговараћемо са нашим партнерима у данима
који долазе“, додао је Ђилас.

(Бета)
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