
Јанко Веселиновић: "Слободна зона" је наставак протеста и даје им континуитет
четвртак, 16 мај 2019 17:10

 Један од лидера Савеза за Србију Јанко Веселиновић казао је да опозициона
"Слободна зона" не представља грађевински или географски појам, већ појам слободе,
демократије и правде.

  

  Веселиновић је рекао да је у опозиционој "Слободној зони" постављена изложба људи
са општине Стари град о радовима који се одвијају у центру Београда, којима, како је
рекао, "локална власт сваки дан обмањује и замајаве грађане".   

"Слободна зона је наставак протеста која даје контитунитет тим протестима,
континуитет гласа побуњеног народа, народа који се бори за две ствари - слободне и
поштене изборе и слободне медије", рекао је Веселиновић и додао да од тих захтева
неће одустати, као ни од протеста и "Слободне зоне" у Београду и другим местима где
се прича о животним стварима обичних грађана.

  

Шеф одборничке групе Савеза за Србију у Скупштини града Београда и потпредседник
Народне странке Никола Јовановић рекао је да локална власт данашњој седницом
Скупштине града наставља да чини "штету граду Београду и да много новца исумпава из
предузећа ГСП и Београдских електрана".

  

Он је казао да градска власт намерава да "бетонира парк Ушће и да изгради тунел
испод Економског факултета којим треба да се отчепи приватно стамбено насеље
Београд на води". Јовановић је навео да та странка у потпуности подржава планирани
референдум Општине Стари град о радовима у Београду и дадао да ће се "борити свим
снагама против радова на Каламегдану и проширивању пешачке зоне".
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Странка слободе и правде и Покрет за преокрет преузели су данас целодневно
дежурство у опозиционој "Слободној зони" у Пионирском парку од Демократске странке.

  

У "Слободној зони" су данас постављени и називи улица и тргова међу којима су Трг
слободне зоне и улице демократије, слободних избора, крвавих кошуља, дијалога и један
од пет милиона.

  

(Бета)
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