
Млађан Ђорђевић о посети Ангеле Меркел: Дан немачке заставе у Београду?! ССП: Да ли смо опет „победили Немачку по расту БДП у другом кварталу?“
понедељак, 13 септембар 2021 13:17

Председник покрета Ослобођење Млађан Ђорђевић коментарисао је посету немачке
канцеларке Ангеле Меркел Србији и истакао да је "наслеђе њеног бављења Балканом
изузетно негативно", наводи се у саопштењу.

  

  

„Њена заоставштина у овом региону биће корумпирани ауторитарни режими, многи од
њих повезани са мафијом, који у својим земљама црпе снагу управо из немачке
подршке“, сматра Ђорђевић, наводи се у саопштењу.

  

Он је, како се наводи, подсетио да „подршка Меркел Вучићу почиње од 2011. године,
када тадашњи председник Борис Тадић одбија да пружи противуставне уступке у вези
Косова и Метохије“.
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„Меркел тада практично доводи СНС на власт, а заузврат Вучић одмах потписује
Бриселски споразум, којим су размонтиране институције Републике Србије у јужној
покрајини“, истиче Млађан Ђорђевић, наводи се у саопштењу.

  

Према његовим речима, „државе Западног Балкана, укључујући и Србију, данас су
недемократскије, неслободније и удаљеније од ЕУ него 2005. године“.

  

„Она је подржала независност Косова, увела само Хрватску у ЕУ, створила од нас
паркинг за мигранте и осигурала трајно присуство НАТО у региону, на уштрб Русије.
Никаква корист за грађане Србије од тога“, додаје лидер Ослобођења, наводи се у
саопштењу.

  

Ђорђевић се осврнуо и на начин на који је дочекана Меркел.

  

„Неукусно гигантске немачке заставе, па чак и заставе у Новом Саду, Нишу и другим
градовима у којима се не одвија посета, показатељ су поданичког Вучићевог односа“,
наводи.

  

Председник Ослобођења каже да читава посета више личи на „дочек колонијалног
управника“.

  

„За неколико дана имаћемо Дан српског јединства и истицање српске заставе свуда, али
данас је изгледа Дан немачке заставе у режији напредњачког режима“, каже Ђорђевић.

  

Он је додао да „од саме посете не очекује превише, јер Меркел за десетак дана одлази у
пензију“.

  

„Анкете пред изборе у Немачкој показују да ће њена странка бити озбиљно поражена.
Вучић поново чини исту грешку као са Трампом и раније са Хилари Клинтон, клади се на
губитничког кандидата. Та кратковидост ће нас скупо коштати“, закључује председник
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покрета Ослобођење, наводи се у саопштењу.

  

ССП: Да ли смо опет „победили Немачку по расту БДП у другом кварталу?“

  

Градски одбор Странке слободе и правде (ССП) у Нишу саопштио је да су у недељу
увече, на дрвећу испред Градске куће, окачене заставе Немачке. Додају да "нема
разлога, бар не познатих и оправданих, за истицање заставе друге државе".

  

  

Из нишког одбора ССП-а упитали су тим поводом градоначелницу Ниша Драгану
Сотировски који је повод да качење немачке заставе у центру Ниша.
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„Шта се слави – долазак немачке канцеларке Ангеле Меркел у Београд, преузимање
дела отпуштених радника ‘Шинвона’ у немачки ‘Леони’, где ће радити за 300 евра, или
смо опет ‘победили’ Немачку по расту бруто домаћег производа у другом кварталу?
Колико су немачке заставе коштале грађане Ниша“, питају из ССП-а у Нишу.

  

Додају и да Ангела Меркел неће посетити Ниш, те да није познато зашто се каче заставе
друге државе.

  

„Зна се када се по протоколу истиче застава неке друге државе, а колико смо упознати,
Ангела Меркел неће посетити Ниш током боравка у Србији. Остаје питање има ли краја
подаништву градске власти и додворавању градоначелнице врховном поглавару Вучићу.
Срамота је што се градоначелница оволико понижава, недопустиво је што о протоколу
током посете страних званичника и о својој држави ништа не зна, а неопростиво је што
брука све Нишлије“, наводи се у саопштењу ССП-а.

  

Немачка канцеларка Ангела Меркел стиже у званичну посету Србији где ће се састати
са председником Србије Александром Вучићем. Тим поводом су у Београду истакнуте
заставе Немачке. Пажњу јавности привукла је она на београдској Генекс кули.

  

(Н1)
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