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Санда Рашковић Ивић: Данашњи рад скупштине је наставак њеног даљег
унижавања

  

Даме и господо новинари добар дан. Коначно смо дочекали да скупштина након 50 дана
поново почиње да ради. И данас када је скупштина започела са радом искоришћена је
прилика да се прескоче посланичка питања која су иначе уторком и четвртком. Желим
да вас обавестим да се наш посланички клуб увећао и да нам је приступио господин
Славиша Ристић. Задовољни смо што нам је приступио човек који је симбол отпора на
КиМ, и то баш на дан када је 2013. године потписан срамни Бриселски споразум.
Данашњи рад скупштине је наставак њеног даљег унижавања. Опозициони посланици
изнели су јако много предлога од којих нити један није уважен – сви су одбијени.
Скупштина је постала гласачка машина владајуће странке. Одбијени су тако предлог
резолуције у геноциду над Србима и Јеврејима у НДХ, као и закон о несталим бебама,
који такође није прошао. У скупштини седе 84 жене, од којих су скоро све и мајке, али
оне из владајуће коалиције не гласају по свом осећању дужности већ по својој партиској
линији. Маја Гојковић је захтев за њеном сменом третирала тако што је рекла да се о
томе може расправљати 29. и 30. а и 1. маја.

  

Желим да објасним и зашто су се посланици који подржавају протесте и учествују у
њима појавили у скупштини. Власт би највише волела и да нема никога ко ће ометати
њихове аплаузе. Смисао наше борбе је у томе да њихова понижења истрпимо и да се
боримо да се ствари промене кроз институције. Зато остајемо у скупштини.

  

Ђорђе Вукадиновић: Обећавам да ће наша група ће још расти и бити епицентар
опозиционе активности и окупљања     
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Ја сам већ приликом формирања нашег посланичког клуба најавио приступање Славише
Ристића нашем клубу и посебно ми је драго што се то дешава баш на данашњи дан, који
је наша јавност, намерно или случајно превидела – дан потписивања срамног Бриселског
споразума.

  

До Славишиног приступања  није дошло раније само из техничких и административних
разлога, јер колега Ристић живи и ради на Косову. Ја лично сам га упознао у врло
мрачним данима – мада су тамо одакле он долази скоро сви дани такви – односно, у
данима борбе Срба са севера КиМ за очување живота и егзистенције, као и српског
политичког бића и државности Србије на том простору. Славиша Ристић је у тој борби
активно учествовао, и многи не знају да је његова кућа била жртва напада и рафала
прошле године, у ноћи након парламентарних избора. Његова активност у оквиру нашег
посланичког клуба значиће и већу видљивост теме Косова и Метохије у јавности. Зато
сам данас посебно срећан, како  лично, тако и политички.

  

Што се тиче ове друге, помало вештачки наметнуте теме, за мене је лажна дилема – да
ли се треба борити у скупштини или на протестима. Треба се борити где год може. И ја
се борим на свим фронтовима. Сви сте били сведоци перфидног покушаја да се убије
наша скупштинска активност убијањем нашег посланичког клуба. Није им успело.
Формирали смо нови, и он, као што видите, расте. Желео бих да вас позовем да пратите
нашу активност, и да вас обавестим да ћемо још расти, и у квантитативном и у
квалитативном смислу. И обећавам да ћемо бити епицентар опозиционе активности,
договарања и обједињавања, како у скупштини, тако и на политичкој сцени.

  

Дијана Вукомановић: Постављам питање тандему Вучић-Дачић када ће признати
пораз своје политике?
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Ја сам била високи функционер странке чији је председник парафирао Бриселски
споразум. Ја сам то тада подржала, и морам рећи да сам изузетно разочарана, јер је
након 4 године он остао мртво слово на папиру. Шта је било са обећаним формирањем
«Заједнице српских општина»? И постављам сада питање као члан ове наше групе која
је ујединила оно што је до сада било неуједињиво. Постављам питање тандему
Дачић-Вучић, када ће они признати пораз своје политике? И када ће Брисел признати
да није испунио оно што је обећао. Такође, није случајно што сам овде са Славишом
Ристићем. Била сам присутна када су Срби стајали на барикадама испред његове куће,
насупрот немачким формацијама КФОР-а. Четири године након Бриселског споразума
Еди Рама говори о ткз. Великој Албанији. То је недопустиво и крајње је време да наши
властодршци признају грешку и проговоре гласније према Бриселу.

  

Славиша Ристић: Бићу активан члан клуба «За спас Србије» и активно деловати
против власти која је издала Србе на Косову и ову државу

  

 Као што сте чули одлучио сам да и формално приступим клубу За спас Србије – Нова
Србија. Ја сам и до сада деловао заједно са својим пријатељима са којима сам и на
изборима био заједно. Разлог томе је наравно и што је закон такав какав је па сам као
независни посланик био ускраћен да заступам онај део бирача који ми је поклонио
поверење. А тема увек има нарочито када је у питању КиМ.
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  На данашњи дан потписан је издајнички Бриселски споразум, а нико од медија нитиколега посланника није осетио потребу да се подсети тог срамног датума. Већа је вестшто је Вучић победио на неким поновљеним изборима где је гласало свега око 1000људи. Због тог издајничког споразума Срби на КиМ све теже живи и скоро да нема данаа да не долази до угрожавања безбедности Срба. Чак и на оном делу косова који је предоласка ових људи на власти био потпуно безбедан. Имамо сталне нападе на Србе уМитровици. А и најаве уједињења Косова и Албаније, као и Тачијеву најаву тужбе загеноцид и то све након толико хвалоспева Вучићу да је он гарант стабилности у региону.  Бићу активан члан клуба и активно ћу деловати према власти која је издала ову државу– закључио је Ристић.  Комплетан снимак конференције погледајте ОВДЕ .  (НСПМ)  
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https://www.youtube.com/watch?v=oJ7Ph1vzI8c

