
ПСГ: Хапшење Срба код Гњилана још један изрежирани инцидент коалиционих партнера Вучића и Харадинаја
уторак, 10 јул 2018 17:32

Покрет слободних грађана (ПСГ) осудио је данас хапшење Срба у Гњилану, као
„најновији у низу режираних инцидената између коалиционих партнера Александра
Вучића и Рамуша Харадинаја“.

  

  

Подсетио је и да недемократске власти у Приштини и Београду не могу и неће да дођу
до демократског решења питања Косова и Метохије.

  

„Најновији инцидент је само још један напор, овај пут посебно власти у Приштини, да
спрече миран развој преговора и одрже се на власти искоришћавајући страх од
конфликта који сами подгревају“, наводи се у саопштењу ПСГ.

  

Према оцени тог покрета, реакцију Марка Ђурића у име Александра Вучића више нико
озбиљан не узима за озбиљно.
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„И једни и други брутално жртвују интересе људи – власт из Београда поново наговара
Србе да дају отказ у приштинским институцијама, да би их после, као у ранијим сличним
случајевима, оставила на цедилу, а Приштина хапси људе из политичких разлога. С
таквим властима среће за обичне људе нема“, став је председника Покрета Саше
Јанковића.

  

Покрет у саопштењу понавља да само слободно изабране демократске власти могу да
дођу до одрживог решења које као првенствени циљ мора да има нормалан живот људи,
које год да су етничке припадности, те демократски и економски развој целог региона.

  

(ФоНет)

  

Видети још:

  

РТС: Косовска полиција пустила петоро Срба ухапшених код Гњилана

  

Марко Ђурић: Уколико ухапшени Срби из околине Гњилана не буду пуштени до
вечерас, дијалога Београда и Приштине "неће бити и неће га бити за дуго времена"

  КиМ: Косовска полиција упала у два српска села у околини Гњилана, приведена
петорица Срба због "делатности против уставног поретка и безбедности Косова"  
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http://www.nspm.rs/hronika/rts-kosovska-policija-pustila-petoro-srba-uhapsenih-kod-gnjilana.html
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