
Небојша Зеленовић у Европском парламенту: Медији у Србији су под потпуном контролом, а критичари власти се немилосрдно прогоне; Србија очекује помоћ од ЕУ
среда, 11 децембар 2019 22:08

Небојша Зеленовић је у Европском парламенту поручио да бојкот није циљ опозиције,
већ средство за постизање основних услова у којима коначно може да се води дијалог о
путу којим се креће Србија.

  

  

Поручио је да рачуна на помоћ ЕУ у тренутку када Србија пролази кроз тешке, али
неопходне структурне промене.

  

Зеленовић је навео да је контрола институција и медија од стране власти у Србији
натерала већи део опозиције да објави бојкот предстојећих избора најављених за
пролеће ове године.

  

Казао је да је он две године тражио дијалог са властима у Србији о побољшању
изборних услова.
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"Упркос томе, власт је на дијалог пристала тек у августу ове године када је било касно
за неке значајне промене, обзиром да се избори одржавају на пролеће", рекао је
Зеленовић.

  

Он је позвао Еворпску унију да се поново посвети Западном Балкану, а посебно Србији,
како би се спречила могућност ескалације тренутне кризе.

  

"Потребна нам је ваша помоћ како би се чуло о ситуацији у Србији, ставио притисак на
власт и направиле значајне реформе које ће користити и Србији и ЕУ", рекао је
Зеленовић.

  

Он је навео и да су медији у Србији под потпуном контролом власти и да се у њима не
може чуту глас некога ко критикује актуелну власт.

  

"Сви они који критикују власт без обзира да ли су новинари, судије, професори или чак и
глумци, бивају немилосрдно нападнути од стране режимских медија", рекао је
Зеленовић.

  

Обзиром да, како је рекао, у мејнстрим медијима не може да се чује критичко мишљење,
притисак на бираче је огроман.

  

"Око 250.000 људи ради у јавном сектору са уговорима на одређено време који истичу
мало пре избора. Уговори ће бити обновљени само ако запослени приложе доказ да су
гласали за владајућу партију. Ако се томе додају и пордице тих запослених то чини око
20 одсто бирачког тела", рекао је Зеленовић.

  

Зеленовић је говорио и о случају узбуњивача из Крушика Александра Обрадовића за
кога је рекао да је у притвору, након што је изнео документа која указују да је отац
министра унутрашњих послова повезан са сумњивом трговином оружјем.
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Како је рекао, то је један од доказа да власт контролише све кључне институције у
држави.

  

Рекао је да нема сумње да у Србији расте утицај Русје и Кине, али да када грађане
питају где желе да им деца одрастају одговор је увек Европска унија.

  

"Грађани Србије желе да живе у држави са квалитетним образовањем и здравственим
системом, у држави где је владавина права реалност, а не термин који се помиње у
новинама. Желе државу у којој ће њихова деца живети и хтети да остану и граде
будућност", рекао је Зеленовић.

  

  

Ђилас: Србија је земља у којој власт демонстрира против опозиције, организује
протесте подршке сексуалном напаснику
а критичаре и политичке противнике чак и покушава да убије
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"Ово је Србија – земља у којој власт шаље полицију на раднике Поште који штрајкују,
застрашује их и прети им, због чега је један радник данас себи чак и пререзао вене. Ти
радници раде за плату од 300 евра, а истовремено су у Пошти фиктивно запослени
многи који су у блиској вези са СНС – певачи, старлете, водитељи, и то за плате од
преко 1.000 евра. Али ово је и земља храбрих људи који не одустају", изјавио је
председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас у Европском парламенту.

  

Како је саопштила ССП, Ђилас је, заједно с председником Заједно за Србију Небојшом
Зеленовићем и потпредседником Демократске странке Дејаном Николићем говорио на
трибини "Србија у трци за слободне изборе" коју је организовала група Социјалиста и
демократа (С&Д) у Европском парламенту.

  

Лидер ССП је окупљенима представио Србију у сликама, презентацију која
фотографијама показује дешавања у Србији за време власти СНС – од дављења
новинара током инаугурације Вучића, до афере "Крушик" и хапшења узбуњивача
Александра Обрадовића, наводи се у саопштењу.

  

Ђилас је, како је саопштено, показао и како је Србија постала земља "лажних вести", у
којој се кроз режимске медије води брутална кампања против сваког ко се усуди да
критикује власт – од глумаца, карикатуриста, судија, до политичара, са све лажним
оптужбама како "припремају убиство Вучића".

  

"У земљи у којој власт демонстрира против опозиције, организује протесте подршке
сексуалном напаснику, узбуњиваче хапси, децу избацује из вртића, професорке са
посла, а новинаре, критичаре и политичке противнике блати, па чак и покушава да убије,
нема говора о слободним изборима", рекао је Ђилас.

  

Како је рекао, агресија и тензије су огромне и обавеза је да се учини све да се оне
умање.

  

"Више од годину дана људи демонстрирају на улицама, то су мирни протести и хоћемо да
такви и остану", рекао је Ђилас и додао да су управо препоруке Стручног тима протеста
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један од начина да се дође до нормалних и слободних избора.

  

Лидер ССП упитао је присутне и да ли је Европски парламент у којем седе парламент
целе Европе, а пошто јесте – због чега онда у њему нема представника Србије, Северне
Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Албаније.

  

"Ако ових пет земаља јесу део Европе, зашто немају своје представнике у Европском
парламенту? Не морамо да гласамо за све, али због чега се не омогући да неко
представља и ове земље, које желе да буду део Европске уније. Људима на Балкану
треба порука Европе, јер овако имамо утисак да су сви заборавили на нас", упитао је
Ђилас.

  

Одговарајући на питање о односима Србије и Албаније, Ђилас је казао да проблеме не
могу решавати људи који су учествовали у ратним злочинима или хушкали људе на њих.
Он је казао и да је Странка слободе и правде усвојила Декларацију помирења албанског
и српског народа, те да је управо помирење два народа оно што је кључно – да би људи
могли нормално да живе једни поред других, наводи се у саопштењу ССП-а.

  

На трибини „Србија у трци за слободне изборе“, коју је организовала група Социјалиста
и демократа (С&Д) у Европском парламенту говорили су Тања Фајон, шефица
делегације у парламентарно одбору за стабилизацију и придруживање ЕУ, председник
Заједно за Србију Небојша Зеленовић и потпредседник Демократске странке Дејан
Николић и лидер ССП Ђилас.
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