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Синоћна конференција за штампу, након седнице Савета за националну безбедност,
резултат је наставка неуставног поступања председника Републике, овога пута с циљем
маскирања страначких сукоба  и прикривања везе државног врха и криминалних група.
Председник Републике Александар Вучић  меша се и овај пут у судски поступак
усмеравајући кривицу на један део криминалне групе, упоредо прикривајући своје и
учешће осталих структура СНС-а у стварању те и других криминалних група. Све са
циљем одржавања на власти и финансијске користи.

  

Поставља се питање одакле  председнику републике слике масакрираних особа и да ли
је ово ново уплитање у истрагу као у случају трагедије Станике Глигоријевић на
наплатној рампи Дољевац, у коју су биле умешане особе из врха СНС-а. Јасно је да
директно мешање  у истрагу председника држав усмерава истрагу и да постоји опасност
да ће из ње бити изузети сви делови који воде до државног врха. То показује и
чињеница да се истражује само период после 2019. године, када је, очито, дошло до
“неспоразума” Александра Вучића и тог дела режима.  Запањује чињеница да се
Александар Вучић оглушио у изричити захтев породица убијених да се њихова
масакрирана тела не приказују јавно.
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  Зграда Председништва синоћ је претворена у позориште страве и ужаса. То је резултатдесетогодишњег ортаклука политике и криминала. Жртве су били сви грађани Србије,који су синоћ били приморани да на свим телевизијама са националном фреквенцијомгледају перформанс психички видно угрожених носилаца највиших државних функција.На жалост, овај елеменат  је табу тема свих медија у Србији.  Рат криминалних клановакоје предводе  Александар Вучић и Небојша Стефановићем екранизован је мимофилмског програма. Покрет за преокрет не прави разлику између политичког делакриминалне хоботнице и извршиоца криминалних радњи широм Србије. Они су деловалисинхрониовано од  "завођења реда" међу навијачким групама до дисциплиновањанезадовољних грађана и припадника опозоције. Свима њима мора бити организованопоштено суђење без мешања политике у истрагу. Претходно је нужно да будеформирано независно тужилаштво за организовани криминал на челу ког мора да будеврхунски професионалац. Полиција, тужилаштво и суд морају тада  да добију свутехничку и финансијску подршку ради истраге веза  државног врха и криминалнихгрупа.  (Покрет за преокрет)  
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