
Представници опозиционих организација на "Зони слободе" у Нишу тражили од Небојше Стефановића да покаже индекс
недеља, 14 јул 2019 08:40

 Представници опозиционих организација које су потписнице нишког Споразума са
народом „1 од 5 милиона“ затражили су вечерас у Нишу од министра полиције Небојше
Стефановића да “ покаже индекс”, алудирајући на оптужбе Савеза за Србију да је
Стефановић фалсификовао факултетску диплому.

  

  Лидери нишких странака потписница “Споразума са народом” упозорили су да је
недопустиво да надлежни ћуте иако Савез за Србију поднео кривичну пријаву против
министра Стефановић због фалсификовања докумената о завршеном факултетском
образовању и одговорних са Мегатренд факултета.   

На вечерашњој седмој “ Зони слободе” испред Тржног центра “ Калча” изведен је
перформанс у коме су грађани “врло лако и брзо могли да стекну факултетску диплому,
која им је штампана на лицу места, само им је било потребно да имају пар стотина евра”.

  

Стеван Јовановић, представник омладине Српског покрета “Двери” у Нишу рекао је да
однос према младима у Србији мора да се промени, ако Србија жели да има будућност.

  

-Кључни вид деструктивно деловања режима јесте двострука пресија према младима. С
једне страње, смањивањем опција за њихов опстанак врши се тихо протеривање
најздравије супстанце народа, стимулише се њихово незадовољство и жеља за
одласком. С друге стране, подстичући апатију младих они се тихо увлаче
клијентелистички ки систем режима, обећањима, лажима и манипулацијом-оценио је
Јовановић, на “ Зони слободе”, која је вечерас имала тему “ Положај младих”.
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Он је казао да је недопустиво да млади у Србији верују да могу нешто да постигну једино
ако су чланови партија на власти, односно Српске напредне странке(СНС).

  

-Млади људи су сведоци огромне корупције која влада у земљи, као и афера са
фалсификовањем диплома факултета и плагирањем доктората министара у Влади
Републике Србије. У Србији влада партократија, јер владајућа странка злоупотребљава
свој положај власти, рекао је Јовановић.

  

Он је додао да је угрожавање будућности младих у Нишу и Србиј “ први разлог зашто је
неопходно да се демонтира овај штеточински режим”.

  

– Хоћемо Србију као “Зону слободе за младе”. Хоћемо младе овде. Да живе и стварају у
Србији. Хоћемо да могу да се запосле зато што вреде, а не зато што су чланови
владајуће странке-рекао је Јовановић.

  

Владимир Виденић, из Нове странке оценио је да су млади у Србији, који су
најугроженија категорија, страшно безвољни и апатични, тако да кад одлазе из земље
они имају утисак да напуштају неки апсурдан простор, као из неке Домановићеве
приповетке.

  

-Ситуација је таква да млади немају свој став јер се се нигде не чује њихов глас. Њима је
потребно да могу да утичу на политичке одлуке, да их неко уважи и пита како би они
решили проблем у друштву. Проблем запошљавања младих јесте један од горућих за
њих, али је и питање њиховог уважавања подједнако важно-рекао је он.

  

(Данас)
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