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Председник Покрета слободних грађана (ПСГ) Саша Јанковић казао је да опозиција није
организовала протесте возача широм Србије због цене горива, али је додао да их у
потпуности подржава.

  

  

"Опозиција није организовала те протесте, барем по мојим сазњима, јер да јесте можда
би то другачије изгледало, али их ПСГ у потпуности подржава јер разуме очајање
грађана, које прелази партијске линије. Није нормално да имамо овакве услове живота",
казао је Јанковић у емисији Пресинг на телевизији Н1. 

  

Он је додао да не разуме зашто би био проблем да опозиција и јесте организатор, јер
протести изражавају права грађана на окупљање. Прикључивање опозиције у протесте
због блокаде горива је "у реду", казао је, јер свако ко је "члан опозиционе организације
уједно и грађанин".
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"Грађани су указали на један озбиљан проблем и дужност је опозиције да се укључи и то
подржи", казао је.

  

Упитан да ли подржава протесте на аутопуту и заустављање међународног саобраћаја,
Јанковић је казао да "он нема права да моралише" у ситуацији када људи не могу да
"саставе крај са крајем и када је власт затворила сваку могућност да се путем
институција разговара о било чему, па и о цени горива". 

  

"Није морално да кажем некоме - немој то да радиш", рекао је.

  

Јанковић је казао да висину акциза одређује Влада Србије и да је то директна
последица фискалне политике Владе, тако да је нетачно ако неко каже да та тема није
политичка.

  

Он је додао да очекује да ће Влада направити корекцију акциза и додао у овом моменту
нема баланса и да Влада треба да направи равнотежу тако што ће да смањи акцизе, а
да на другом месту уштеди.

  

Упитан о изјави председника Србије Александра Вучића да неће дозволити блокаде
путева, Јанковић је рекао да то види као кршење Устава. "Не може Вучић да одлучи
нити о праву на протест нити о цени бензина. Може да каже да разуме грађане и да ће
искористити свој утицај да утиче на владу да то реши. А он узима себи за право да
одлучује колика ће бити плата, акциза, кад сме да се протестује", каже.

  

Јанковић је додао и да су реакције власти на протесте хистеричне. "Власт се плаши
сваког протеста, јер има нечисту савест и не може да изађе и каже – људи нисте у
праву, јер нема ни морално ни политичко право", казао је.

  

(Н1, Бета)
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