
"Српска листа": Позваћемо све Србе да напусте институције Косова, уколико пресуда Тодосијевићу постане правоснажна
четвртак, 05 децембар 2019 20:42

 Председник Српске листе Горан Ракић поручио је данас да ће позвати све
представнике српског народа да напусте институције на Косову уколико пресуда бившем
косовском министру администрације и локалне самоуправе Ивану Тодосијевићу постане
правоснажна, преноси Косово онлајн.

  

  Он је на коференцији за новинаре навео да ће уколико остане та пресуда на снази и
буде потврђена на вишој инстанци позвати све српске представнике да напусте своја
радна места у правосуђу, полицији, тужилаштву и другим институцијама.   

Ракић је рекао да је том пресудом Србима одузето право на говор, слободу мишљења и
право да говоре истину.

  

Потпредседник Српске листе Игор Симић рекао је да се чека реакција међународних
представника уз оцену да је у питању иституционално насиље.

  

Бивши министар администрације и локалне самоуправе у Влади Косова Иван
Тодосијевић осуђен је данас у Основном суду у Приштини на две године затвора због
„подстицања на националну, расну, верску мржњу, немир или нетолеранцију“.

  

Тодосијевићев адвокат Небојша Влајић је рекао за портал Коссев да је бивши министар
осуђен због изјаве коју је дао у Звечану поводом 20. годишњице НАТО агресије на СРЈ.
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Тодосијевић је тада изјавио да је „повод за агресију на нашу земљу била је такозвана
хуманитарна катастрофа на простору Косова и Метохије, измишљени Рачак, а управо су
ти шиптарски терористи који су све то измислили, чинили највећа злодела на Косову и
Метохији, за која нико до дан данас није одговарао“.

  

„Чинили су злочине пре НАТО агресије, убијали добре српске домаћине на свом радном
месту. Свој крвави пир наставили су и током агресије, а након тога и доласком такозване
мировне мисије на Косово и Метохију“, рекао је још Тодосијевић чији адвокат је најавио
жалбу на пресуду.

  

Видети још: 

  

Приштина: Бивши министар у влади "Косова" Иван Тодосијевић осуђен на две
године затвора због негирања злочина у Рачку као разлога за НАТО бомбардовање

  

(Бета)
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