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 Председница Скупштине Маја Гојковић каже да су јој брутални напади и увреде тешко
пали, да је тешко и њеној породици, те да зид ћутања креира атмосферу да је у реду
вређати и омаловажавати. Ипак, додаје, грађани су свесни ко су Ђилас, Јеремић,
Обрадовић и неће дозволити да поново живе у упропашћеној и осакаћеној Србији коју су
ови политичари створили

  

  Глумац Сергеј Трифуновић брутално је увредио председницу Парламента Мају
Гојковић назвавши је на Твитеру "фуксом" уз питање да ли је она уопште жена. На
Трифуновићев речник увреда није реаговала ниједна посланица Савеза за Србију.   

Већина медија данас ћути о овом догађају који је напад на све жене које нису по вољи
Савезу за Србију, оцењује Гојковић.

  

- Зид ћутања креира атмосферу да је пожељно увредити сваку жену која подржава
Српску напредну странку и Александра Вучића, што смо видели и јуче у Лучанима - каже
Гојковић.

  

Истиче да је друштвена мрежа постала моћан медиј који креира атмосферу у друштву.

  
  

Део јавности који их подржава својим ћутањем их је подржао и у овом насиљу. Тући ће,
злостављаће, силоваће Ану Брнабић. И њој је тешко... Оно што је мени нацртало мету на
челу је то што сам ваљда ја крива што се деца не лече у иностранству
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- Преживећу, али замислите како је мојој мајци, брату и уопште женама које виде да је
јавно дозвољено блатити их - каже Гојковић и пита "какав је то програм Савеза за
Србију".

  

Додаје да се Женска парламентарна мрежа није огласила и да то показује да унутар ње
нема једнакости, те да посланици СзС сматрају да треба линчовати и вређати
председницу Скупштине.

  

- Замрзла сам своје чланство у овој организацији и не желим да учествујем у изговарању
великих речи и ћутању када стварно треба заштитити једну жену - каже председница
Скупштине Србије за "Ново јутро".

  

Када је реч о увредама које је на њен рачун упутио лидер СзС Жељко Веселиновић,
Гојковић каже да су то "њихови болесни пориви охрабрени тиме што већина медија
ћути".

  

- Срам их било. Шта друго да кажем? Јако ми је тешко. И након брисања Твита, остаје
траг, остаје ожиљак - каже председница Скупштине. Трифуновићу је поручила да
оствари неку добру улогу након дужег времена и да се остави политике. Каже да
потреба да је вређа проистиче јер су сви из СзС и јер је то очигледно програм ове
странке: насиље над женама, вређање, омаловажавање...

  

Подсећа да су посланици Двери упали у њен кабинет, вређали је, а затим је и ударили.

  

- Део јавности који их подржава својим ћутањем их је подржао и у овом насиљу. Тући ће,
злостављаће, силоваће Ану Брнабић. И њој је тешко... Оно што је мени нацртало мету на
челу је то што сам ваљда ја крива што се деца не лече у иностранству - каже Гојковић за
Пинк.

  

Додаје да се у Скупштини креира атмосфера линча и насиља, али да су грађани свесни
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ко су Ђилас, Јеремић, Обрадовић...

  

- То су бивши министри, градоначелници и они који су упропаштавали Србију до 2012.
године. Неће људи више да им плаћају да авионима иду на тениски меч у Вимблдон, да
им плаћају ноћења у хотелима од шест звездица, неће да ударају у шерпе, да кисну,
смрзавају се зарад оних који ће красти и тући жене - каже Гојковић.

  

(Пинк-Информер)
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