
Синдикати Слога: Александар Вучић да се извини за хапшење официра; погазио је Устав и као председник државе дозволио СНС активистима да малтретирају грађане и утерују им страх
среда, 14 фебруар 2018 18:41

Удружени синдикати Србије Слога осудио је данас хапшење официра Војске Србије и
члана Војног синдиката због вербалног сукоба с активистима Српске напредне странке
који су му непозвани дошли на врата ради агитовања за изборе у Београду и тим
поводом од председника Србије тражили јавно извињење.

  

  

"Хапшење официра војске Србије на Звездари, уз помоћ полиције и на захтев
страначких активиста владајуће странке повампирена је идеологија 20. века за коју смо
мислили да је завршена сломом фашизма", наводи Слога.

  

Слога оцењује да Александар Вучић као председник Србије сноси највећу одговорност и
да зато треба да се извини.

  

"Вучић је као носилац листе своје партије за београдске изборе погазио Устав и
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дозволио у својству председника државе својим страначким активистима да
малтретирају грађане од врата до врата и да им утерују страх уколико им не обећају
сигуран глас за предстојеће изборе", наводи синдикат.

  

Синдикат је изразио бојазан да ће се ако до извињења не дође, прогони и хапшења
неистомишљеника наставити, "а можда увести и радни логори како би се нечије велике и
неостварене личне амбиције и идеје реализовале".

  

Војни синдикат Србије јуче је саопштио да је капетан В.М. приведен у полицијску станицу
Звездара због наводног насилничког понашања, после вербалног сукоба с активистима
Српске напредне странке који су му дошли на врата са списком за евиденцију сигурних
гласова уочи предстојећих избора. В.М. је питао активисте одакле им подаци о његовој
породици, при чему је дошло до вербалног сукова после чега је приведен.

  

Српска напредна странка саопштила је синоћ да је војни официр физички напао
омладинице те странке, младића и девојку док су обављали страначке активности.

  

(Бета)
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