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 Некада прва активисткиња покрета „1 од 5 милиона“ Јелена Анасоновић тврди да је
била приморана да се обрати полицији јер бивши колега из удружења није желео да јој
врати телефон који му је позајмила.

  

  С друге стране, актуелна челница поменуте организације Теа Вукадин истиче да су
Анасоновић звали да јој врате уређај, али да она није одговарала на позиве и поруке.   

Свођење рачуна између бивших сабораца који су месецима заједно корачали под геслом
„1 од 5 милиона“ се наставља.

  

Теа Вукадин, активисткиња „1 од 5 милиона“, каже за Данас да је Јелена Анасоновић
прошлог лета оставила телефон код једног од чланова удружења, те да су је више пута
звали да дође по њега, али да се она није јављала на позиве нити одговарала на поруке.

  

– Онда смо чули да ће да пријави Срђана (Марковића) за крађу телефона и на крају се
испоставило да га је тужила за отуђивање. Пошто је тај телефон био код једне девојке,
ја сам га узела да га однесем у сервис, па су ме звали као сведока. Ишла сам једном да
дам изјаву, а у среду сам била да однесем телефон, пошто Јелена (Анасоновић) неће да
прича ни са ким из организације. Ми смо хтели да јој дамо телефон, али пошто је
изабрала овај пут, ја сам га однела у станицу и она ће га ваљда покупити тамо – прича
Вукадин.

  

Упитана да прокоментарише медијске написе да је поменути телефон Јелени
Анасоновић поклонио председник Странке слободе и правде Драган Ђилас, она
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одговара да „не зна да ли је то тај телефон“.

  

– Њој је био покварен телефон почетком прошле године и мени су Срђан Марковић и
Љубан Панић рекли да је њој други телефон купио Драган (Ђилас), зато што тај један
није радио. Сад не знам да ли је то тај или овај који тренутно користи – објашњава
Вукадин.

  

Упитана да прокоментарише Фејсбук статус у коме Анасоновић организацију „1 од 5
милиона“ оптужује да има бот-налоге на Твитеру, уз напомену да јој је то рекао
активиста покрета Мартин Бежинаревић још јесенас, Вукадин одговара да то није
истина.

  

– Прво, ти профили нису наши. Друга ствар, Мартин (Бежинаревић) то њој није послао,
поготово не јесенас. Ако се погледа, има неких профила који су направљени сад у
јануару. То није истина – понавља Вукадин.

  

Јелена Анасоновић, пак, за наш лист наводи да је Срђану Марковићу, једном од
организатора протеста „1 од 5 милиона“, дала на коришћење телефон који јој је мајка
купила у Немачкој, те да му је он, вероватно непажњом, разбио екран. Она тврди да је
дуго времена тражила да телефон поправи и да га врати, али да на молбе није добијала
одговор.

  

– Пробала сам и преко других чланова „1 од 5 милиона“, Миодрага Симовића и Мартина
Бежинаревића да ступим у контакт са Срђаном, али су сви моји покушаји остајали
безуспешни. Тек ми је након мог интервјуа за дневни лист Блиц, посредно, Срђан
поручио „тек сад немам намеру да га вратим“. У том тренутку сам схватила да сам остала
без других опција, а нисам желела да дижем галаму у медијима и једино што ми је
преостало јесте да случај пријавим полицији у нади да ће се све завршити дискретно.
Нажалост, све оно што сам желела да избегнем се некако десило – провлачење кроз
медије, таблоидизација, неистине, некакви лични обрачуни и слично – каже Анасоновић.

  

Она поручује да то више говори о самој организацији која је, како оцењује, изгубила
кредибилитет и подршку у јавности, упетљала се у своје лажи и у жељи за публицитетом
почела да се служи методама својственим владајућој гарнитури, као што су увреде,

 2 / 3



Јелена Анасоновић: Борећи се против Вучића, и сами су постали Вучић, једноумље је увек једноумље, ма са које стране долазило
недеља, 16 фебруар 2020 12:51

лична дискредитација и замена теза.

  

– Борећи се против Вучића и сами су постали Вучић. Све то само потврђује моје
речи још из новембра прошле године, у које многи тада нису веровали. Убудуће,
више нећу одговарати на такве инсинуације, али желим да овом приликом поновим
да не постоји веза између мене и Савеза или пак Ђиласа, ако је неком тако драже.
Гајим дубоку наду да јавност, али и медији неће подлећи даљим и сличним
покушајима таблоидизације и спиновима усмереним ка свима који мисле другачије
од острашћеног опозиционара из користи – наглашава Анасоновић.

  

Она додаје да јој делује да све то има за циљ да се фокус са заиста битних проблема и
заједничке борбе за демократско друштво преусмери на небитне ствари.

  

– Једноумље је увек једноумље, није важно са које стране долази и против тога ћу се
увек борити – завршава Анасоновић.

  

(Данас)
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