
Нова.рс: Ћута забранио Мирославу Алексићу да говори на еколошком протесту; Ћута: Чланови НС износили апсолутне лажи да „радим за Вучића и БИА-у”
недеља, 12 септембар 2021 23:00

Мирослав Алексић, потпредседник Народне странке, потврдио је за "Нову" да је одбијен
предлог Народне странке да говори на суботњем еколошком протесту. Он каже да је
девојка из НС у два наврата разговарала са Александром Јовановићем Ћутом и питала
га да ли постоји могућност да се он обрати, али је Ћута рекао да та могућност не постоји
и да ће се од политичара обратити само Небојша Зеленовић и Радомир Лазовић. С друге
стране, Александар Јовановић Ћута наводи да су чланови НС у последња два месеца
износили “апсолутне лажи” да ради за Вучића, за БИА, да је Бели Прелетачевић...

  

  

 “Ми смо желели да се укључимо и доведемо ту људе, и ми и друге опозиционе странке.
Међутим, очигледно да организаторима јучерашњег протеста нису одговарали да људи
из опозиционих странака дају допринос том скупу и подрже га. Тамо су били Небојша
Зеленовић и Радомир Лазовић. Жао ми је због грађана који су дошли истински да се
боре против Рио Тинта и уништавања животне средине. То је злоупотребљено да се
увије у једну обланду одређене политичке групације коју су представили Ћута,
Зеленовић и Лазовић”, каже Алексић.
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 “Девојка која се тиме бави у странци је чак два пута са Ћутом обавила разговоре и
питала да ли постоји могућност да се обратим ја из НС. Он је рекао да та могућност не
постоји, да ће се од политичара обратити једино Зеленовић и Лазовић, као његови
партнери. Видели сте ко је све јуче говорио и какве су поруке све слали. То је доказ да је
протест отет. Они који су истински лидери борбе против тога, као што је Марија Алимпић
и Удружење ‘Заштитимо Јадар и Рађевину’, као Звездан Калмар, као што су други.. “,
каже Алексић.

  

Он додаје да су чланови НС и поред тога отишли на протест и да ником није речено да
не иду тамо.

  

“Отишли су тамо јер истински желе да се боре против тога, али сад на душу онима који
злоупотребљавају ту енерију. Само су јучерашњи протест искористили да се испумпа тај
балон незадовољства људи који истински хоће да се боре против Рио Тинта и то тако да
нема никаквог закључка, да нема никаквог плана, захтева… Само се испумпао балон.
Дошли су људи ту, разлишли се и отишли кућама. Завршена прича. Тај протест истинских
бораца против Рио Тинта је одузет”, закључује Алексић.

  

Да Алексићу није дозвољено да говори на скупу, потврђује и Александар Јовановић
Ћута. Он за „Нову“ каже да су чланови НС у последња два месеца износили “апсолутне
лажи” да ради за Вучића, БИА, да је Бели Прелетачевић..

  

“То је износио Понош, Вук Јеремић, Синиша Ковачевић. Онда зовем господина Поноша и
питам зашто то ради, а он каже да је тако чуо. Јавно ме пљују и клевећу, а приватно ме
хвале и диве ми се. Два дана пред протест, Икодиновић то исто говори на телевизији, а
поподне ме зове госпођа Ивана и тражи да господин Алексић говори на протесту”,
наводи Ћута.

  

(Нова.рс)
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