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"Протести у Параћину, Шапцу и на Старом граду су одговор СНС-а на протесте "Један
од пет милиона". Међутим, то је претња празном пушком јер се грађани нису одазвали,
већ само мали број напредњака", рекао је председник општине Параћин Саша Пауновић.

  

  

Како је испричао Пауновић, од последњег протеста у Параћину на који су доведени
радници Рембаса, није било организованих акција напредњака.

  

"На том протесту су били наши локални напредњаци, њих педесетак, плус три аутобуса
из Деспотовца са радницима Рембаса. Ја сам се њима обратио, имали смо расправу
испред општине. То је наређење из централе због протеста у Београду, неко је јавио да
треба вратити опозицији у Шапцу, Параћину и Старом граду. То је претња празном
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пушком, грађани нису изашли, већ само напредњаци и није их било пуно. Скандал је да
радници једног државног предузећа дођу по задатку у Параћин, ја сам се с њима
фотографисао. Они добију задатак у радно време да иду на неки митинг, то им је радна
обавеза. Њима је то излет, нису то острашћени чланови СНС, већ грађани који виде
прилику да проведу дан ван радног места", рекао је Пауновић у Дану уживо Н1.

  

Општина Параћин поднела пријаву, тврде - радници Рембаса доведени на скуп СНС-а

  

Он је испричао и да су чланови СНС прошле године покушали насилно да прекину
седницу Скупштине општине, што је, како оцењује, ван норме поштовања локалне
демократије.

  

Пауновић је поновио да је добио претње убиством преко друштвених мрежа, али и у
писму, као и да је полиција обавештена о свему.

  

"Ми се проглашавамо фашистима и издајницима. Смтрам да је реч о последицама
политичке кампање где напредњаци олако схватају речи које изговоре и лица са
маргине имају потребу да се докажу у патриотизму и зато упућују претње. Ја не могу да
знам да ли ће неко следећи пут уместо претње нешто учинити. Забринут сам, добијате
од великих медија ознаку да радите против друштва и онда неко може то да схвати као
поруку да предузме нешто. Колико видим полиција је предузела мере које може", наводи
Пауновић.

  

Говорећи о протесту "1 од 5 милиона", председник општине Параћин је рекао да су они
трајали до 13. априла и да се после тога прешло на други вид борбе.

  

"Не могу да трају бесконачно, грађани показују да нису задовољни и желе промене и
били су упорни да покажу. Постоји воља да се дође до промена, протести су у том
смислу показали своју сврху. Следећи корак је организација, организовати људе да своју
вољу спроведу кроз институцијет, следећи корак је борба за слободне изборе и медије".
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Поновио је да је донета одлука да се не учествује у раду Скупштине без обзира на тему.
Каже да иако је расправа о Косову важна, ни та тема није у Скупштини спремна на
прави начин.

  

"Дијалог не значи само да ми дођемо, треба да будемо довољно информисани. Не
очекујем да ће бити неких материјала, знајући како је вођена дебата раније, сетите се
стотина амандмана у Скупштини. А не видим вољу владајуће већине за дебату. Власт се
нашла у ситуацији да мора да донесе озбиљну одлуку и не жели то сама да учини, треба
јој подршка друштва па и "плаћеничке" опозиције. Желе да поделе одговорност, али се с
тим закаснило. Да би опозиција учествовала у томе требало је раније да се покаже
воља".

  

(Н1)
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