
Маја Гојковић: Позивам надлежне органе да реагују због умрлице с ликом Вучића
понедељак, 17 јул 2017 09:04

Београд -- Председница Скупштине Србије Маја Гојковић најоштрије је осудила
постављање умрлице с ликом председника Србије Александра Вучића на друштвеној
мрежи.

  

  

Она је истакла да је такав облик кампање неприхватљив и за осуду свих у друштву.

  

Гојковић је у писаној изјави Тањугу нагласила да ни у једном демократском друштву не
сме да постоји толеранција и разумевање за позиве не смрт и насиље, па тако не може
да буде дозвољено позивање на смрт ни председника Србије.

  

“Зато, позивам надлежне органа да у складу са законом реагују и утврде одговорност
оних који позивају на насиље“.

  

Подсетимо, на Твитеру је објављена наводна "умрлица" председника Србије Александра
Вучића, али је у међувремену уклоњена са налога на којем је била постављена.

  

Вучић о "умрлици": Жив сам и довољно здрав да се секирају

  

На Твитеру је објављена наводна "умрлица" председника Србије Александра Вучића, али
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је у међувремену уклоњена са налога на којем је била постављена.

  

Вучић је на то реаговао да је не само жив и здрав, већ и добре воље, пред састанак са
шефом Националне гарде и додао да је велика част и за Србију и за њега лично што ће
га амерички званичник примити у својој кући, у знак посебног поштовања.

  

"Жив сам, довољно здрав да се секирају много што не могу да ме победе", рекао је Вучић
шаљиво новинарима који извештавају о његовој посети Вашингтону.

  

Први потпредседник владе и шеф дипломатије Ивица Дачић изјавио је да умрлица са
ликом Александра Вучића, која се појавила на друштвеним мрежама, директно подрива
дрзавне и националне интересе Србије.

  

"У тренутку када је председник Србије Александар Вучић у веома важној посети САД и
када се припрема за разговор са потпредседником Пенсом, морбидни чин објављивања
умрлице представља не само позив на убиство председника Вучића, него и директно
подрива државне и националне интересе Србије", навео је Дачић.

  

Он је истакао да надлежни државни органи морају одмах да реагују, као и сви политички
фактори у земљи.

  

"Ћутање значи саглашавање са таквим монструозним поступком. Где су сада реакције
разних невладиних организација и независних тела, или је против Вучића све
дозвољено", навео је Дачић у изјави за јавност достављеној Танјугу.

  

Зорана Михајловић: "Умрлица" - позив на насиље

  

"Умрлица" са ликом Александра Вучића која се појавила на друштвеним мрежама
представља врхунац кампање која се скоро два месеца води против председника
Србије, истакла је потпредседница Владе Србије и чланица председништва СНС Зорана
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Михајловић.

  

"Толики степен мржње, да се изабрани председник Србије ставља на умрлице, до сада
није виђена у Србији. Не знам шта је могла бити намера аутора, осим да покуша да
легализује насиље у друштву, и то у тренутку док се као друштво још опорављамо од
бруталних убистава у центрима за социјални рад чије су жртве били жене и деца",
упозорава Михајловићева.

  

Она истиче да прављење лажних умрлица подсећа на ружну прошлост наше земље, а да
Србија данас улази у ред модерних и уређених држава, које се боре против сваког
облика насиља.

  

"Као да све то неком смета и прављењем лажних умрлица жели да се у Србији понови
оно што смо видели пре 14 година", каже Михајловићева и додаје да од надлежних
органа очекује да открију ко стоји иза најновијих напада на председника Србије.

  

"Нема оправдања за фотомонтажу умрлице"

  

Самостална посланица Дубравка Филиповски је најоштрије осудила објављивање
"умрлице" са ликом Александра Вучића на Твитеру и затражила од МУП-а и Одељења
за високотехнолошки криминал да у најскоријем року идентификују лице које се крије
иза Твитер налога "Хвала Вучићу" и које је на тој друштвеној мрежи објавило, како каже,
језиву фотомонтажу."Не постоји оправдање за оне који су се из очаја и мржње, немоћи
или било ког другог разлога упустили у ову врсту политичке комуникације", наводи
Дубравка Филиповски у саопштењу.

  

Она је додала да је Александар Вучић за неке, очигледно болесне умове, постао
опсесија и параноја која превазилази границу нормалног политичког деловања и
претвара се у болесну кампању.
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  На тој "умрлици" је написано: "Умро је наш Вучић. Драги наш Вучићу нека те анђеливечно чувају у сумпорном језеру."  Као "ожалошћени" наведени су "Ми мудри и паметни СНС сендвичари из Централнељубавне управе", а уз то је стављен и знак срца.  СНС: "Умрлицом" показују мржњу и фрустрацију Вучићем  Потпредседник Главног одбора Српске напредне странке Миленко Јованов изјавио је дасе умрлицом са ликом Александра Вучића, која се појавила на друштвеним мрежама, наболестан начин показује нечија мржња и фрустрација Александром Вучићем.  "Они на овај болестан и морбидан начин показују своју мржњу и фрустрације, јерАлександар Вучић свуда и на сваком месту побеђује и њих и њихове политичкељубимце", навео је Јованов у изјави за јавност достављеној Танјугу.  Према његовим речима, никада ни против кога у Србији није вођена тако одвратна ибрутална кампања, пуна лажи и мотивисана болесном мржњом, као против АлександраВучића.  Функционер СНС је казао да је невероватно шта све Вучић и његова породицапреживљавају сваког дана.  "Истовремено сва она булумента лицемера што себе назива елитом и која иначе реагујена све и свашта, не само да ћути, него се и наслађује кампањом која се води противАлександра Вучића више од 40 дана, као и умоболним призивањем његове смртиобјављивањем лажних умрлица", навео Јованов.  У сваком случају, истиче функционер СНС, надлежни органи су дужни да овај случајтемељно истраже и утврде да ли има елемената кривичне одговорности оних којиумрлицама показују шта желе Александру Вучићу.  Вулин: Мржња и позиви на смрт и насиље да буду кажњени  Време је да мржња и позиви на смрт и насиље буду кажњени, саопштио је председникПокрета социјалиста Александар Вулин, поводом "умрлице" са ликом Александра Вучићакоја се појавила на друштвеним мрежама.  "Председник Србије Александар Вучић трпи несхватљиву мржњу. Он и његова породицасу мета некажњеног иживљавања већ годинама. Ово мора да престане, време је дамржња и позиви на смрт и насиље буду кажњени", истиче се у саопштењу.  Александар Вучић не сме да буде једино људско биће у Србији кога не штити закон, надким свако може да се иживљава и чија породица нема право на заштиту и мир,напоменуо је Вулин.  "Вучић о мржњи и злу које му прети не говори и умањује њен значај, али држава више несме да ћути. Није дозвољено позивати на насиље према било коме, е па онда ниједозвољено призивати ни Вучићеву смрт, ако је закон исти за све, онда закон моразаштити и Александра Вучића", наглашава се у саопштењу.  (Танјуг)   
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