Милица Ђурђевић Стаменковски: Уколико држава не откаже Европрајд посланици наше странке ће
петак, 19 август 2022 18:41

"Уколико држава не одложи Европрајд посланици наше странке ће изаћи на
улице": Милица Ђурђевић Стаменковски запретила из Врања.

„Захтевамо од државе да откаже одржавање Европрајда у Београду. У противном,
посланици Српске странке Заветници тога дана ће изаћи на улице и протестовати
против ове манифестације примитивизма, простаклука и кича“, изјавила је данас у
Врању Милица Ђурђевић Стаменковски, председница ове парламентарне странке.

Она је нагласила „да је револтирана изјавом председника Србије Александра Вучића
који је рекао да је скуп против Европрајда организовао човек који је осуђиван за
породично насиље“.
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Коментаришући преговоре у Бриселу између Београда и Приштине, Ђурђевић –
Стаменковски је рекла да је то „процес развлашћивања Срба и наше државе“.

У 40 различитих споразума које је Србија потписала ми смо до сада само давали, а да
ништа за наш народ нисмо добили. Зато тражимо да државни врх затражи одржавање
хитне седнице Савета безбедности УН, како би се конкретно поставили проблеми и
пронашла решења за Косово и Метохију – рекла је председница Заветника.

Она је додала да је југ Србије „трансверзала српског опстанка“ и критиковала
понављање избора у Великом Трновцу због чега је каснило конституисање новог сазива
Скупштине Србије све док, како је рекла „Шаип Камбери који говори о некаквој
Прешевској долини није добио посланички мандат“.

И када је постао народни посланик, није се појавио на првој седници што говори о
његовом односу према парламенту, али и грађанима југа Србије који нису његови
сународници – рекла је Ђурђевић Стаменковски.

Из Српске странке Заветници данас је у Врању најављено да ће посланици обићи све
округе на југу Србије, те да „они настављају кампању за нове изборе који нису ни
прекидали“.

Ђурђевић Стаменковски и народни посланик из Врања Драган Николић током дана су
посетили и Општину Трговише, а имаће и састанке са члановима странке из других
општина Пчињског округа.

(Данас)
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